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TỜ TRÌNH 
Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 

     

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. 
 

 

 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 về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư 

số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban 

hành 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. 

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Quyết định số 

2018/QĐ-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước năm 2021; 

Thực hiện Công văn số 9700/BTC-NSNN ngày 23/9/2022 của Bộ Tài 

chính về việc chuẩn bị cho công tác quyết toán ngân sách nhà nước từ năm 2021 

trở đi trong đó đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp chỉ tiêu quyết toán 

số thu tiền thuê mặt đất, mặt nước bao gồm cả số  thu tiền thuê mặt đất, mặt 

nước từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

 Thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ mười lăm, về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021. 

 Căn cứ kết quả thực hiện quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 

đã được Kiểm toán nhà nước Khu vực VII kiểm toán xác nhận. Uỷ ban nhân dân 
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tỉnh dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, 

kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết phê chuẩn 

quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. 

(Có dự thảo Nghị quyết và các phụ lục kèm theo) 

Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê 

chuẩn./. 
Nơi nhận:                                                            
- Thường trực HĐND tỉnh;                                                                                      
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, Th6. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Giàng A Tính 
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