
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ THANH 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND 
 

Như Thanh, ngày        tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020  

của huyện Như Thanh 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ THANH 

 

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 ngày 25/6/2015; 

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

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách;  

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 31/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtt số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật ngân sách; 

 Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 20/7/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Như Thanh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, 

chi ngân sách địa phương năm 2020 huyện Như Thanh, 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của 

huyện Như Thanh, cụ thể như sau: 

 I. QUYẾT TOÁN TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 1.068.139 triệu đồng. 

1.1. Phân chia cho các cấp ngân sách như sau: 

- Ngân sách trung ương:          8.548 triệu đồng. 

- Ngân sách Tỉnh:         12.831 triệu đồng. 

- Ngân sách huyện:         796.377 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:       250.383 triệu đồng. 
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1.2. Phân chia theo các nội dung thu như sau: 

- Các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 168.928 triệu đồng. 

- Thu chuyển giao ngân sách: 831.436 triệu đồng. 

+ Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 828.584 triệu đồng 

+ Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách: 2.852 triệu đồng. 

- Thu chuyển nguồn: 45.296 triệu đồng 

- Thu kết dư ngân sách: 22.479 triệu đồng 

II. QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 

I. Tổng chi ngân sách huyện: 1.031.629 triệu đồng 

1.1. Phân chia theo các cấp ngân sách như sau: 

- Chi ngân sách cấp huyện:    790.810 triệu đồng. 

- Chi ngân sách cấp xã:          240.819 triệu đồng. 

1.2. Phân chia theo các nội dung chi như sau: 

- Chi đầu tư phát triển: 231.449 triệu đồng 

- Chi thường xuyên: 556.121 triệu đồng 

- Chi bổ sung trợ cấp cho ngân sách cấp dưới: 186.599 triệu đồng. 

- Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2020 sang năm 2021: 54.608 triệu 

đồng. 

- Chi nộp ngân sách cấp trên: 2.852 triệu đồng 

III. CÂN ĐỐI THU – CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG: 

1. Tổng thu ngân sách huyện:           1.046.759 triệu đồng 

Phân theo cấp ngân sách: 

- Thu ngân sách cấp huyện:     796.376 triệu đồng 

- Thu ngân sách cấp xã:       250.383 triệu đồng 

2. Tổng chi ngân sách huyện:           1.031.629 triệu đồng 

Phân theo cấp ngân sách: 

- Chi ngân sách cấp huyện:     790.810 triệu đồng 

- Chi ngân sách cấp xã:      240.819 triệu đồng 

3. Chênh lệch thu – chi ngân sách:                 15.130 triệu đồng. 

Phân theo cấp ngân sách: 

- Ngân sách cấp huyện:                  5.567 triệu đồng 

- Ngân sách xã:                   9.563 triệu đồng 

(Có phụ lục 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 kèm theo) 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài 

chính-Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện Như Thanh, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp huyện, Thủ trưởng các đơn vị và cá 

nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND Tỉnh;  
- Sở Tài chính; 

- TT Huyện uỷ,HĐND,UBND; 

- VP Huyện uỷ, VP UBND; 

- Các đơn vị HC, SN; 

- Viện KS,Toà án huyện; 

- Các đoàn thể;  

- Công an, Huyện uỷ;  
- UBND các xã, thị trấn; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VPUBND, Phòng TC-KH. 

 TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Đặng Tiến Dũng 
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