
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        
Số:         /TTr-UBND Gia Lộc, ngày        tháng 12  năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

(trình tại kỳ họp thứ Năm - HĐND huyện khoá XX)

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 
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 Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách 
nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân 
dân huyện Gia Lộc khoá XX, kỳ họp thứ 4 về phê chuẩn quyết toán ngân sách 
huyện năm 2021.

Tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc khoá XX. Ủy ban nhân 
dân huyện đã trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét phê chuẩn quyết toán ngân 
sách huyện năm 2021. Tuy nhiên, đến ngày 01/8/2022 UBND tỉnh Hải Dương ban 
hành Quyết định số 2063/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa 
phương năm 2021, theo đó thực hiện điều chỉnh tăng ghi thu tiền thuê đất năm 2021 
được đối trừ khi nhà đầu tư đã tự nguyện ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt 
bằng và ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng tương ứng vào quyết toán ngân 
sách huyện năm 2021 là 1.184,4 triệu đồng (Chi tiết phụ lục kèm theo).

Tại kỳ họp thứ 5, Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị Hội đồng nhân dân 
huyện xem xét điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 như sau:
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ĐVT: Triệu đồng

TT Chỉ tiêu
Quyết toán 
năm 2021

Điều chỉnh 
tăng

Quyết toán 
sau khi điều 

chỉnh
1 Thu ngân sách địa phương 1.012.821,1 1.184,4 1.014.005,5

Trong đó: tiền cho thuê mặt đất, 
mặt nước 1.721,6 1.184,4 2.906,0

- Thu ngân sách huyện 705.544,4 1.184,4 706.728,8

Trong đó: tiền cho thuê mặt đất, 
mặt nước 1.721,6 1.184,4 2.906,0

- Thu ngân sách xã 307.276,7 307.276,7

2 Chi ngân sách địa phương 1.012.237,4 1.184,4 1.013.421,8

Trong đó: Chi đầu tư phát triển 316.051,4 1.184,4 317.240,5

- Chi ngân sách huyện 705.093,8 1.184,4 706.278,2

Trong đó: Chi đầu tư phát triển 152.644,7 1.184,4 153.829,1

- Chi ngân sách xã 307.143,6 307.143,6

Trong đó: Chi đầu tư phát triển 163.411,4 163.411,4

3 Kết dư ngân sách địa phương 583,7 583,7

- Kết dư ngân sách huyện 450,6 450,6

- Kết dư ngân sách xã 133,1 133,1

 (Chi tiết phụ lục kèm theo)
Vậy, Uỷ ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa XX 

xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT Huyện uỷ;
- TT HĐND huyện;
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCH Đảng bộ huyện khoá XXVI;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT.             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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