
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Số: 33/NQ-HĐND 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Bình Định, ngày 07 tháng 12 năm 2018 
   

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TỈNH BÌNH ĐỊNH  
KHÓA XII KỲ HỌP LẦN THỨ 8 

 

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

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của 
Chính phủ về việc 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 hàng năm;  

Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; 
Báo cáo thẩm tra số 41/BCTT-KTNS ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh 
tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 

 Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 với các nội 
dung chủ yếu như sau: 

I. Quyết toán thu NSNN trên địa bàn :      7.607.958.387.397 đồng 

Bao gồm: 

1. Thuế do Hải quan thu từ hoạt động  :          532.160.770.140 đồng 

xuất khẩu và nhập khẩu 

2. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước :       6.965.403.023.145 đồng 

3. Thu viện trợ     :              3.319.936.814 đồng 

4. Thu huy động đóng góp   :  107.074.657.298 đồng 

 II. Quyết toán thu NSĐP được hưởng :    14.347.134.720.466 đồng 

1. Các khoản thu cân đối NSNN  :       6.551.825.800.570 đồng 

a) Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước :       6.441.431.206.458 đồng 
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b) Thu viện trợ     :              3.319.936.814 đồng 

c) Thu huy động đóng góp   :  107.074.657.298 đồng 

2. Thu kết dư     :          111.697.715.745 đồng 

3. Thu chuyển nguồn    :       2.297.737.019.059 đồng 

4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên  :       5.327.574.606.581 đồng 

5. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên  :            58.299.578.511 đồng 

III. Quyết toán chi ngân sách địa phương :    13.999.525.360.519 đồng 

(Chưa bao gồm các khoản chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới) 

Bao gồm:  

1. Ngân sách tỉnh     :       6.757.066.281.524 đồng 

2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố  :       5.519.504.863.151 đồng 

3. Ngân sách xã, phường, thị trấn  :       1.722.954.215.844 đồng 

IV. Kết dư ngân sách địa phương  :         298.585.376.065 đồng 

1. Ngân sách tỉnh     :        428.451.075 đồng 

 Trong đó: trích 50% bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính của tỉnh 214.225.537 
đồng và 50% còn lại là 214.225.538 đồng ghi thu vào ngân sách tỉnh năm 2018 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Ngân sách huyện, thị xã, thành phố : 165.204.942.621 đồng 

 3. Ngân sách xã, phường, thị trấn  : 132.951.982.369 đồng 

V. Xử lý kết dư ngân sách:  

Thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

 Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết.  

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Điều 4. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ 
họp thứ 8 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 
12 năm 2018./. 
 

 CHỦ TỊCH 
Đã ký 

Nguyễn Thanh Tùng 
 


