
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGHI SƠN 
 

Số:           /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghi Sơn, ngày        tháng 7 năm 2022 
  

TỜ TRÌNH 

Đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách 

địa phương năm 2021 thị xã Nghi Sơn 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn. 

 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/03/2017 của Chính phủ 

Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa 

phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài 

chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách 

địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; 

Căn cứ Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ 

Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và thẩm định quyết toán 

hàng năm; 

Căn cứ Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn; thu chi ngân sách địa 

phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa;  

Căn cứ Nghị quyết số 261/NQ-HĐND ngày 26/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân thị xã khóa XIX, kỳ họp thứ 17 về dự toán thu NSNN trên địa bàn; 

thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 thị xã Nghi Sơn; 

Căn cứ Nghị quyết số 262/NQ-HĐND ngày 26/12/2020 của Hội đồng 

nhân thị xã khóa XIX, kỳ họp thứ 17 về phân bổ dự toán chi ngân sách địa 

phương năm 2021 thị xã Nghi Sơn. 

Căn cứ Quyết định số 10188/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND thị 

xã Nghi Sơn về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi 

ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 của thị xã 

Nghi Sơn; 

Căn cứ Biên bản thẩm định quyết toán ngân sách thị xã Nghi Sơn năm 

2021 của Sở Tài chính Thanh Hóa ngày 26/5/2022; 
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Uỷ ban Nhân dân thị xã trình Hội đồng nhân dân thị xã Khoá XX, kỳ họp 

thứ 6 phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa 

phương năm 2021, cụ thể như sau: 

A. Tổng thu ngân sách nhà nước: 

 1. Dự toán: 1.790.209.000.000 đồng 

Trong đó: 

- Thu ngân sách TW 4.081.000.000 đồng 

- Thu ngân sách tỉnh:  34.289.100.000 đồng 

- Thu ngân sách thị xã:  1.322.302.656.000 đồng 

- Thu ngân sách xã, phường:  429.536.244.000 đồng 

 2. Thực hiện: 2.270.914.301.980 đồng, đạt 126,9% dự toán HĐND thị xã giao. 

Trong đó: 

- Thu ngân sách TW  26.701.077.774 đồng 

- Thu ngân sách tỉnh:  131.030.710.679 đồng 

- Thu ngân sách thị xã:  1.478.351.982.445 đồng 

- Thu ngân sách xã, phường:  634.830.531.082 đồng 

 B. Tổng chi ngân sách địa phương: 

 1. Dự toán: 1.751.838.900.000 đồng 

 - Chi ngân sách thị xã: 1.322.302.656.000 đồng 

 - Chi ngân sách xã, phường: 429.536.244.000 đồng 

 2. Thực hiện: 2.111.563.356.466 đồng, đạt 120,5% dự toán HĐND thị xã giao. 

 - Chi ngân sách thị xã: 1.477.869.254.812 đồng 

 - Chi ngân sách xã, phường: 633.694.101.654 đồng 

 I. Thu - chi ngân sách thị xã năm 2021: 

 1. Thu ngân sách thị xã: 

 1.1. Dự toán: 1.322.302.656.000 đồng. 

 1.2. Thực hiện: 1.478.351.982.445 đồng, đạt 111,8% dự toán HĐND thị xã giao. 

Trong đó: 

- Thu ngân sách thị xã hưởng theo phân cấp:    605.564.157.438 đồng 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:  707.657.065.000 đồng 

- Các khoản thu không giao dự toán:    1.570.748.870 đồng 

- Thu kết dư ngân sách:  0 đồng 

- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:              158.952.893.768 đồng 

- Thu nộp từ ngân sách cấp dưới: 4.607.117.369 đồng 

 2. Chi ngân sách thị xã: 

 2.1. Dự toán: 1.322.302.656.000 đồng 

 2.2. Thực hiện: 1.477.869.254.812 đồng, đạt 111,8% dự toán HĐND thị xã giao. 

Trong đó: 

- Chi đầu tư XDCB:    247.990.918.232 đồng 

- Chi thường xuyên: 646.796.510.851 đồng 

- Chi hoàn trả các cấp ngân sách: 51.291.767.000 đồng 

- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 258.059.377.000 đồng 

- Chi chuyển nguồn ngân sách: 273.730.681.729 đồng 

 3. Kết dư ngân sách cấp thị xã: 482.727.633 đồng 
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 II. Thu - Chi ngân sách xã, phường: 

1. Thu ngân sách xã, phường: 

 1.1. Dự toán: 429.536.244.000 đồng. 

 1.2. Thực hiện: 634.830.531.082 đồng đạt 147,8% dự toán HĐND thị xã giao. 

Trong đó: 

- Thu ngân sách xã, phường theo phân cấp:    292.571.033.488 đồng 

- Thu bổ sung từ ngân thị xã:  258.059.377.000 đồng 

- Các khoản thu không giao dự toán:    7.921.029.050 đồng 

- Thu kết dư ngân sách:  929.497.870 đồng 

- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:              75.349.593.674 đồng 

 2. Chi ngân sách cấp xã, phường: 

 2.1. Dự toán: 429.536.244.000 đồng. 

 2.2. Thực hiện: 633.694.101.654 đồng đạt 147,5% dự toán HĐND thị xã giao. 

Trong đó: 

- Chi đầu tư XDCB:    323.034.757.714 đồng 

- Chi thường xuyên: 180.932.050.911 đồng 

- Chi chuyển nguồn ngân sách: 125.120.175.660 đồng 

- Chi nộp ngân sách cấp trên:                              4.607.117.369 đồng 

 3. Kết dư ngân sách cấp xã, phường:  1.136.429.428 đồng 

(Có phụ lục chi tiết thu, chi năm 2021 kèm theo) 

 IV. Tổ chức thực hiện: 

 Sau khi được HĐND thị xã Nghi Sơn khoá XX, kỳ họp thứ 6 Quyết nghị 

phê chuẩn, UBND thị xã quyết định công khai quyết toán ngân sách theo quy 

định hiện hành của nhà nước. 

UBND thị xã Nghi Sơn trình HĐND thị xã Nghi Sơn Khoá XX, kỳ họp 

thứ 6 phê chuẩn./. 

 
Nơi nhận:                                                          
- Như kính gửi;  

- TT HĐND,UBND thị xã (b/cáo); 

- Các ban HĐND thị xã;                    

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- Lưu VT, TCKH.                                                                                                                     

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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