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NGHỊ QUYẾT
V/v phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nưóc huyện Vụ Bản năm 2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật To chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dân 
thực hiện Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định sổ 2699/QĐ-ƯBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Nam 
Định vê việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét Tờ trình sổ 150/TTr-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện về việc phê 
chuân quyêt toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân 
sách huyện Vụ Bản năm 2020;

Sau khi nghe Báo cảo thâm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ỷ  kiến thảo 
luận của các đại biêu HĐND huyện tại kỳ họp.

Điều 1. Phê chuẩn Quyết toán Ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết 
toán thu, chi ngân sách huyện Vụ Bản năm 2020, cụ thế như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện Vụ Bản là: 1.124.185.837.425 đồng;

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 815.066.352.483 đồng;

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 815.066.352.483 đồng;

4. Kết dư ngân sách địa phương: 00 đồng.

Điều 2. Giao ƯBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.
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Điều 3. Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Vụ Bản khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
thông qua tại kỳ họp thứ hai, ngày 28/7/2021./.

Nơi nhận:
-  Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Đảng ủy - HĐND - UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT.


