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Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
Kỳ Thư, ngày 10 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 31/12/2019 của Hội đồng nhân
dân huyện Kỳ Anh về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;
Sau khi xem xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 31/12/2019 của UBND
xã Kỳ Thư về việc xem xét, quyết định dự toán ngân Nhà nước năm 2020; Báo
cáo thẩm tra của Ban kinh tế hội đồng nhân dân xã; ý kiến thảo luận của các đại
biểu HĐND xã tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2020 như sau:
1. Tổng thu ngân sách nhà nước:
15.490.909.000 đồng
Trong đó:
+ Thu ngân sách trên địa bàn:
10.772.300.000 đồng
+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên:
4.718.609.000 đồng
2. Tổng thu ngân sách xã hưởng:
10.104.109.000 đồng
Trong đó:
+ Thu ngân sách trên địa bàn:
5.385.500.000 đồng
+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên:
4.718.609.000 đồng
3. Tổng chi ngân sách xã:
10.104.109.000 đồng
Trong đó:
+ Chi đầu tư phát triển
5.000.000.000 đồng
+ Chi thường xuyên
5.004.731.000 đồng
+ Chi dự phòng:
99.378.000 đồng
(Chi tiết có tại phụ lục kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân xã đồng ý với các giải pháp tổ chức thực hiện
dự toán thu, chi ngân sách, công tác quản lý điều hành ngân sách năm 2020
UBND xã đã trình, đồng thời nhấn mạnh một số điểm sau:
1.Tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ tài
chính năm 2020, tăng cường khai thác các nguồn thu, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp
trên để phát triển kinh tế và tăng thu ngân sách địa phương.

2. Thực hiện quản lý điều hành chi ngân sách bám sát dự toán và Luật
ngân sách nhà nước, phát hiện, bổ sung kịp thời những nguồn thất thu, đáp ứng
kịp thời nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn, chi tiêu tiết
kiệm, chống lãng phí.
3.Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chủ đầu tư kiên
quyết xử lý nghiêm túc đối với các vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng.
Điều 3: Tổ chức thực hiện: Giao ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện Nghị
quyết này, trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có gì biến động, Ủy ban
nhân dân xã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân xã để quyết định điều
chỉnh, bổ sung kịp thời và báo cáo Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp gần nhất.
Thường trực và các ban của HĐND xã, các tổ đại biểu và các vị đại biểu
HĐND xã chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách
Nhà nước và các quy định của pháp luật.
Nghị quyết này được HĐND xã khóa XIX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày
04 tháng 01 năm 2020 và có liệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- HĐND - UBND huyện Kỳ Anh;
- Đảng ủy - HĐND - UBND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các ban ngành đoàn thể cấp xã;
- 6 thôn;
- 3 Trường học trên địa bàn xã;
- Lưu: VT;
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