
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      XÃ ĐĂK LONG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

      Số:       /NQ-HĐND                Đăk Long, ngày 30  tháng 6 năm 2022 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

V/v phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐĂK LONG                                                                                            

KHÓA III - KỲ HỌP LẦN THỨ 4 

 

       Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số: 83/2015/QH13, ngày 25/06/2015 đã 

được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua; 

Căn cứ nghị định 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;  

Sau khi xem xét Tờ trình số   52   /TTr-UBND, ngày 07 tháng 6 năm 2022 của 

UBND xã Đăk Long về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách xã 

năm 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội  xã và ý kiến tham gia của 

các vị đại biểu HĐND xã tại kỳ họp; 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

   Điều 1. Hội đồng nhân dân xã thống nhất Tờ trình số 52   /TTr-UBND ngày 

07 tháng 6 năm 2022 của UBND xã ĐăkLong về việc đề nghị phê chuẩn quyết 

toán thu, chi ngân sách xã năm 2021 cụ thể như sau:  

1. Thu ngân sách: 

1.1 Tổng thu ngân sách xã năm 2021 là 4.911.288.112 đồng, đạt 99,84% KH 

HĐND xã giao đầu năm. Trong đó: 

- Thu ngân sách nhà nước: 51.730.250  đồng, đạt 87,09% KH, trong đó: 

+ Lệ phí trước bạ: 9.221.250 đồng, đạt 209,57% KH. 

+ Phí, lệ phí: 42.009.000 đồng, đạt 76,38 % KH. 

+ Thu khác ngân sách: 500.000 đồng. 

- Thu chuyển giao ngân sách: 4.822.868.400 đồng đạt 100% KH. Trong đó: 

+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 3.875.585.000 đồng, đạt 100%. 

+ Thu BS có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 947.283.400 đồng, đạt 100%, 

gồm các nội dung thu sau: 

. Kinh phí hỗ trợ thôn làng đón tết Nguyên đán: 15.000.000 đồng. 



. Kinh phí cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM: 14.000.000 đồng. 

. Kinh phí mua BHYT cho đối tượng BTXH, NCT: 61.954.200 đồng. 

. Kinh phí chúc thọ, mừng thọ: 6.850.000 đồng. 

. Kinh phí bầu cử: 171.800.000 đồng. 

. Kinh phí may rèm màn: 93.579.200 đồng. 

. Kinh phí hỗ trợ hoạt động của tổ cộng đồng: 40.800.000 đồng. 

. Kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do Covid-19: 3.000.000 đồng. 

. Kinh phí hỗ trợ thực hiện phòng, chống dịch Covid-19: 33.600.000 đồng. 

. Kinh phí tiếp xúc cử tri: 2.000.000 đồng. 

. Kinh phí hỗ trợ hộ gia đình có bò bị tiêu hủy: 1.215.000 đồng. 

. Kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Đảng ủy, HĐND, UBND: 

159.000.000 đồng. 

. Kinh phí thực hiện đề án mạng lưới thú y: 26.000.000 đồng. 

. Kinh phí hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa: 80.650.000 đồng. 

. Kinh phí thực hiện chính sách thủy lợi phí: 55.746.000 đồng. 

. Kinh phí bổ sung tiền lương, phụ cấp: 182.089.000 đồng. 

- Thu chuyển nguồn: 36.689.462 đồng. 

2. Chi ngân sách: 

Tổng chi ngân sách xã năm 2021 là 4.909.101.161 đồng, đạt 99,80% KH 

HĐND xã giao đầu năm. Trong đó: 

- Chi Quốc phòng: 264.917.000 đồng, đạt 100% KH. 

- Chi An  ninh và trật tư an toàn xã hội: 5.000.000 đồng, đạt 100% KH. 

- Chi thể dục thể thao: 24.300.000 đồng, đạt 100% KH. 

- Chi hoạt động kinh tế: 160.312.200 đồng, đạt 95,08% KH. Trong đó: 

+ Công tác thú y: 23.916.200 đồng. 

+ Hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa: 80.650.000 đồng. 

+ Sửa chữa kênh mương nội đồng thôn Kon Teo Đăk Lấp (nguồn thủy lợi 

phí): 55.746.000 đồng. 

- Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể: 4.033.698.258 đồng, đạt 99,98%KH. 

Trong đó: 

+ Chi quản lý nhà nước: 2.679.187.258 đồng, đạt 99,73% KH. 

+ Chi hoạt động Đảng CSVN xã: 433.655.000 đồng, đạt 100% KH. 

+ Chi hoạt động MTTQVN xã: 356.369.275 đồng, đạt 100% KH. 

+ Chi hoạt động Đoàn TNCSHCM xã: 132.411.284 đồng, đạt 99,98% KH. 

+ Chi hoạt động Hội LHPN xã: 149.168.228 đồng, đạt 99,74% KH. 

+ Chi hoạt động Hội CCB xã: 113.485.668 đồng, đạt 99,98% KH. 



+ Chi hoạt động Hội nông dân xã: 146.871.545 đồng, đạt 99,76% KH 

+ Chi hoạt động Hội người cao tuổi: 15.550.000 đồng, đạt 100% KH. 

+ Chi hoạt động Hội chử thập đỏ: 7.000.000 đồng, đạt 100% KH. 

- Chi khác: 395.652.000 đồng, đạt 93,83 % KH. Trong đó: 

+ Phụ cấp kiêm nhiệm: 36.147.000 đồng. 

+ Bảo hiểm y tế cho đối tượng BTXH, NCT: 60.345.000 đồng. 

+ Hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng do dịch Covid 19: 3.000.000 đồng. 

+ Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (tiêm Vacxin, Bồi dưỡng Ban 

chỉ đạo, in bảng covid, mua hàng hóa,…): 120.600.000 đồng. 

+ Hỗ trợ hoạt động tổ cộng đồng: 40.800.000 đồng. 

+ Hỗ trợ hoạt động các chi hội tổ chức CTXH xã ĐBKK: 37.500.000 đồng. 

+ Hỗ trợ cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn: 97.260.000 đồng. 

- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 25.170.404 đồng. 

- Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 51.299 đồng. 

3. Kết dư ngân sách năm 2021: 2.186.951 đồng. 

4. Phương án sử dụng tiền kết dư ngân sách: 

- Bổ sung chi hoạt động thường xuyên cho UBND xã: 2.186.951 đồng. 

Điều 2: Giao UBND xã tổ chức thực hiện Nghị quyết này, có trách nhiệm 

quản lý, sử dụng kinh phí trên đúng mục đích và thanh toán theo chế độ hiện hành. 

Nghị quyết này được HĐND xã khoá III kỳ họp lần thứ 4 nhất trí thông qua 

ngày  29   tháng  6    năm 2022./. 

  Nơi nhận:                                                                                            
- TT HĐND huyện (b/c);                                                                               

- UBND huyện (b/c); 

- TT Đảng ủy (b/c); 

- TT UBMTTQ xã; 

- Đại biểu HĐND xã; 

- Hai Ban HĐND xã; 

- BQL các thôn; 

- Lưu: VT.                                                                                                        

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trương Văn Dũng 
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