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NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và 

quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

–––––––––––––––––
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 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 tháng 3 năm 2017 của Chính 
phủ về 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;

Xét Báo cáo số 226/BC-UBND ngày  22  tháng 11  năm 2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý 
kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 17.926.490 triệu đồng.



Trong đó:

- Thu từ kinh tế ngân sách địa phương được hưởng : 6.351.142 triệu đồng

- Thu bổ sung ngân sách Trung ương :   8.855.568 triệu đồng

- Thu kết dư ngân sách:        54.944 triệu đồng

- Thu chuyển nguồn sang năm 2020:   2.598.624 triệu đồng

- Thu vay:          4.751 triệu đồng

- Thu hoàn trả ngân sách cấp trên:        61.461 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:      17.926.153 triệu đồng

3. Kết dư ngân sách năm 2020:             337 triệu đồng

Trong đó: 

+ Kết dư ngân sách tỉnh:              103 triệu đồng

+ Kết dư ngân sách huyện:             182 triệu đồng

+ Kết dư ngân sách xã:           52 triệu đồng

Điều 2. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ Khoá XIX 
Kỳ họp thứ Ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2021./.

CHỦ TỊCH

Bùi Minh Châu


