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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố 

năm 2021 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 4 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và 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 ngày 25/6/2015; 

Theo đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 162/TTr-UBND ngày   

29/6/2022 về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Phan 

Thiết năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 26/BC-HĐND ngày 30/6/2022 của Ban Kinh 

tế -  Xã hội HĐND thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Phan Thiết 

năm 2021, như sau: 

 1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 : 1.867.382,8 triệu đồng 

2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2021 : 2.486.754,8 triệu đồng 

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 : 1.674.879,8 triệu đồng 

4. Cân đối ngân sách địa phương năm 2021 : 

- Tổng thu ngân sách địa phương  : 2.486.754,8 triệu đồng 

+ Thu NSNN để lại cho ngân sách địa phương:  987.879,1 triệu đồng 

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh  :     239.592,3 triệu đồng 

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang  :     812.527,8 triệu đồng 

+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang :     446.265,5 triệu đồng 

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên  :            490,0 triệu đồng 

- Tổng chi ngân sách địa phương  :  1.674.879,8 triệu đồng 

- Kết dư ngân sách địa phương   :     811.874,9 triệu đồng 

a) Cân đối ngân sách thành phố: 

- Tổng thu ngân sách thành phố   : 2.277.925,4 triệu đồng 
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Bao gồm: 

+ Thu điều tiết ngân sách thành phố  :     926.037,9 triệu đồng 

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh  :     177.074,8 triệu đồng 

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang  :     743.059,3 triệu đồng 

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước :    431.263,5 triệu đồng 

+ Thu ngân sách cấp dưới nộp lên  :           490,0 triệu đồng 

- Tổng chi ngân sách thành phố   : 1.536.678,9 triệu đồng 

- Kết dư ngân sách thành phố   :    741.246,5 triệu đồng 

b) Cân đối ngân sách xã: 

- Tổng số thu ngân sách xã   :    208.829,3 triệu đồng 

 Bao gồm: 

+ Thu NSNN điều tiết ngân sách xã  :      61.841,2 triệu đồng 

+ Thu kết dư năm trước chuyển sang  :      69.468,5 triệu đồng 

+ Thu bổ sung từ ngân sách thành phố  :      62.517,5 triệu đồng 

+ Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước :      15.002,1 triệu đồng 

- Tổng chi ngân sách xã    :    138.200,9 triệu đồng 

- Kết dư ngân sách xã    :      70.628,4 triệu đồng 

(Kèm theo 09 Biểu chi tiết) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các Tổ đại 

biểu HĐND thành phố và đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua 

ngày 07 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

 

Nơi nhận:                                   
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh;     

- Sở Tài chính tỉnh; 

- Sở Tư pháp tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- TT. Thành uỷ, HĐND thành phố; 

- UBND, UBMTTQVN thành phố;                                                                                    

- Đại biểu HĐND thành phố;  

- Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố; 

- TT. HĐND, UBND các phường, xã 

- Lãnh đạo Văn phòng;                                                                                

- Lưu: VT, QTM, YT (Lê) . 

  

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Luân 
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