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CÔNG BÁO/Số 02/Ngày 18-01-2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN AN PHÚ

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

Số: 29/NQ-HĐND

An Phú, ngày 22 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi
ngân sách nhà nước huyện An Phú năm 2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN AN PHÚ
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 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 3 năm 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 hằngnăm;
Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán
năm;

Xét Tờ trình số 265/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân huyện về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện An Phú năm
2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu
Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện An Phú năm
2022 như sau:
I. PHẦN THU:
1. Tổng thu từ kinh tế địa bàn:
1.1 Tỉnh giao:
- Ngân sách huyện:

50.580 triệu đồng
40.480 triệu đồng

