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TỜ TRÌNH
Đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc.

Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND 
huyện Đại Lộc khóa XI, kỳ họp thứ 14 về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và 
phân bổ ngân sách địa phương năm 2021;

Qua số liệu báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021, UBND 
huyện Đại Lộc lập Tờ trình này kính trình HĐND huyện phê chuẩn quyết toán 
ngân sách Nhà nước năm 2021, với các nội dung sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021 là: 
1.607.744.018.310 đồng (Bằng chữ: Một ngàn sáu trăm lẻ bảy tỷ bảy trăm bốn 
mươi bốn triệu không trăm mười tám ngàn ba trăm mười đồng).

a) Theo phân cấp ngân sách:
- Ngân sách trung ương:          21.917.345.145 đồng
- Ngân sách tỉnh:      88.392.034.062 đồng
- Ngân sách huyện:    1.082.520.284.150 đồng
- Ngân sách xã:      414.914.354.953 đồng

 (Trong đó: đã bao gồm chỉ tiêu tính trùng: 320.292.974.168 đồng)
b) Phân theo nội dung thu:
- Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn: 277.475.462.803 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.111.996.928.012 đồng
- Thu kết dư ngân sách: 24.483.937.188 đồng
- Thu chuyển nguồn năm trước: 171.657.732.010 đồng
- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 22.129.958.297 đồng
2. Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021 là: 

1.492.355.839.442đồng (Bằng chữ: Một ngàn bốn trăm chín mươi hai tỷ ba trăm năm 
mươi lăm triệu tám trăm ba mươi chín ngàn bốn trăm bốn mươi hai đồng).

a) Theo phân cấp ngân sách:
- Ngân sách huyện chi: 1.077.919.052.633 đồng
- Ngân sách xã chi: 414.436.786.809 đồng

(Trong đó: đã bao gồm chỉ tiêu tính trùng: 320.292.974.168 đồng)
b) Phân theo nội dung chi:
- Chi đầu tư phát triển: 226.869.955.913 đồng
- Chi thường xuyên: 785.568.966.415 đồng



- Chi chuyển nguồn sang năm sau: 137.493.984.649 đồng
- Chi nộp ngân sách cấp trên: 22.129.958.297 đồng
- Chi bổ sung ngân sách cấp dưới: 320.292.974.168 đồng
3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2021 số tiền: 5.086.865.611 đồng 

(Bằng chữ: Năm tỷ không trăm tám mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn 
sáu trăm mười một đồng). 

Trong đó:
- Kết dư ngân sách huyện: 4.609.297.467 đồng
- Kết dư ngân sách xã: 477.568.144 đồng
 (Gửi kèm theo dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách 

nhà nước năm 2021)
 UBND huyện Đại Lộc kính trình HĐND huyện xem xét và phê chuẩn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.
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