UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VỊ THỦY
Số: 151 /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
Vị Thuỷ, ngày 29 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân
sách địa phương năm 2021 và bổ sung kinh phí cho các ngành, các xã,
thị trấn, huyện Vị Thủy
Kính gửi: Hội Đồng Nhân dân Huyện Vị Thủy
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
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 03 năm 2017 của
Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định 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 hàng năm;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2018 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định thời gian, biểu mẫu về tài chính ngân sách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Hậu Giang năm
2021;
Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên
địa bàn, thu - chi ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Hậu Giang;
Thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh
Hậu Giang năm 2021 cho các huyện, thị xã, thành phố;
Căn cứ các Quyết định, các công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
về việc điều chỉnh, bổ sung chi đầu tư phát triển, hỗ trợ mục tiêu, chi thường xuyên
các nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán cho huyện từ ngày 01/01/2021 đến
31/5/2021.
Căn cứ tình hình thực tế của huyện, 06 tháng đầu năm UBND huyện Vị
Thủy thực hiện bổ sung chi cho các ngành có nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán
giao năm 2021;
Ủy ban Nhân dân huyện thông qua Hội đồng nhân dân huyện Vị Thủy,
điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách
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địa phương năm 2021 và bổ sung kinh phí cho các ngành, các xã, thị trấn, cụ thể
như sau:
1. Dự toán thu NSNN điều chỉnh

457.817.596.000 đồng

- Dự toán giao đầu năm

409.522.000.000 đồng

- Dự toán điều chỉnh, bổ sung

48.295.596.000 đồng

2. Dự toán chi NS địa phương điều chỉnh

427.979.600.000 đồng

- Dự toán giao đầu năm

407.232.000.000 đồng

- Dự toán bổ sung trong năm

20.747.600.000 đồng

Trong đó điều chỉnh bổ sung dự toán chi thường xuyên cho ban, ngành
huyện, sự nghiệp giáo dục và bổ sung có mục tiêu cho các xã, thị trấn năm 2021
là:
a) Bổ sung từ nguồn cân đối ngân sách

5.153.000.000 đồng

cụ thể như sau:
- Chi nhiệm vụ đặc thù phát sinh Văn phòng

1.786.000.0000 đồng

Huyện Ủy, (trong đó, nhiệm vụ đặc thù phát sinh 1.536.000.000 đồng; bổ sung
kinh phí cho tổ chăm sóc sức khỏe cán bộ 250.000.000 đồng).
- Chi nhiệm vụ đặc thù phát sinh

800.000.000 đồng

Văn phòng HĐND-UBND huyện
- Bổ sung kinh phí sự nghiệp kiến thiết thị chính

1.000.000.000 đồng

- Bổ sung kinh phí khen thưởng

300.000.000 đồng

- Bổ sung kinh phí đơn vị có chức danh lãnh đạo

112.500.000 đồng

kiêm nhiêm 22.500.000 đồng/đơn vị (Văn phòng HĐND-UBND, phòng Nội vụ,
Thanh tra huyện, Ủy ban MTTQ VN, Trung tâm bồi dưỡng chính trị).
- Bổ sung có mục tiêu cho các xã, thị trấn

1.154.500.000 đồng

(Bình quân 10 triệu đồng/ấp x 75 ấp = 750.000.000; kinh phí trang phục đại
biểu HĐND 263 đại đại biểu x 1.500.000 đồng; cán bộ, công chức phục vụ 10 x
1.000.000 đồng).
b) Bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách

1.200.000.000 đồng

- Bổ sung nhiệm vụ chi cho công tác quốc phòng 1.000.000.000 đồng
06 tháng cuối năm 2021 cho Ban chỉ huy Quân sự
- Bổ sung kinh phí hoạt động thực hiện nhiệm vụ
an ninh 06 tháng cuối năm 2021 cho Công an
(Đính kèm các phụ lục chi tiết)

200.000.000 đồng

3

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét và ra Nghị quyết điều chỉnh,
bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021 và
bổ sung cho các ngành, các xã, thị trấn huyện Vị Thủy./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TC-KH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Vui

