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A Dơi, ngày 17 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước xã A Dơi năm 2019
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ A DƠI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ luật ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;
Xét Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 10 /7/2020 của UBND xã A Dơi về việc
xin phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước xã A Dơi năm 2019, báo cáo thẩm tra
của ban kinh tế - xã hội hội đồng nhân dân xã và ý kiến của các đại biểu HĐND xã.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước xã A Dơi năm 2019
với các nội dung sau:
I

THU NGÂN SÁCH:
Tổng thu ngân sách năm 2019:

II

:

6,320,345,386 đ

Trong đó: 1/ Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm::

35,620,093 đ

2/ Thu kết dư ngân sách năm trước: :

292,186,103 đ

3/ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên::

5,992,539,190 đ

CHI NGÂN SÁCH:

:

Tổng chi ngân sách năm 2019:

:

5,931,991,227 đ

:

412,224,430 đ

:

162,749,430 đ

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo

:

49,840,000 đ

- Chi sự nghiệp văn hóa

:

64,805,000 đ

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao

:

6,830,000 đ

1 Chi sự nghiệp:
Trong đó:- Chi sự nghiệp xã hội hưu xã

- Chi làm giếng khoan
2 Chi an ninh- quốc phòng

128,000,000 đ
:

1,037,219,460 đ

:

386,677,720 đ

:

650,541,740 đ

3 Sự nghiệp nông lâm, thủy lợi

:

118,531,200 đ

4 Chi QLNN, Đảng, đoàn thể:

:

4,354,016,137 đ

:

442,726,312 đ

Trong đó:- An ninh
- Quốc phòng

+ Chi hội đồng nhân dân

+ Chi uỷ ban nhân dân

:

2,202,867,635 đ

+ Chi công tác Đảng

:

406,359,275 đ

+ Chi công tác Mặt trận

:

313,220,316 đ

+ Chi công tác Đoàn

:

225,683,984 đ

+ Chi công tác hội phụ nữ

:

198,691,339 đ

+ Chi công tác hội nông dân

:

239,502,413 đ

+ Chi công tác hội cựu chiến binh

:

223,058,057 đ

+ Chi công tác hội chữ thập đỏ

:

26,079,600 đ

+ Chi công tác hội người cao tuổi

:

75,827,206 đ

5 Chi nộp trả ngân sách huyện

:

10,000,000 đ

:

388,354,159 đ

III Kết dư ngân sách

Điều 2. Giao UBND xã quyết toán ngân sách nhà nước xã A Dơi năm 2019 đúng theo
Nghị quyết này. Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và báo cáo Phòng
Tài chính - Kế hoạch theo quy định của luật Ngân sách Nhà nước.

Nghị quyết này được HĐND xã A Dơi khóa XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17
tháng 7 năm 2020./.
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