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Số: /NQ-HĐND Phú Quốc, ngày À é thảng/icKnăm 2020

NGHỊ QUYÉT
về việc điều chỉnh dự toán chỉ ngân sách huyện năm 2020

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUỐC
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đoi, bo sung một so điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tô chức
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngần sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015;
Xét Tờ ừ'ình số 332/TTr-UBND ngày 03 thảng 12 năm 2020 của ủy ban

nhân dân huyện Phú Quốc về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện năm
2020; Báo cảo thẩm tra sỗ 54/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ban
Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của đại biếu Hội đồng
nhân dân huyện tạỉ kỳ họp.

QƯYỂT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm
2020, cụ thể như sau:

- Dự toán chi ngân sách Huyện đầu năm: 1.552,472 tỷ đồng
- Dự toán chi điều chỉnh giữa năm: 2.850,151 tỷ đồng
- Dự toán chi điều chỉnh cuối năm: 1.916,552 tỷ đồng
- Số chênh lệch (3-2): -933,599 tỷ đồng
I. Chi đầu tư phát triển: giảm 885,194 tỷ đồng. Trong đó:
1. Nguồn vốn Trung ương và vốn tỉnh phân cấp giảm 83,298 tỷ đồng

theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh, để điều chuyển vốn cho công trình
khác.

2. Nguồn vốn huyện giảm 801,986 tỷ đồng, điều chỉnh giảm ghi thu ghi
chi tiền đất do chưa đủ thủ tục để thực hiện trong năm 2020 và giảm nguồn tăng
thu.

II. Chi thường xuyên: giảm 22,530 tỷ đồng. Trong đó:
1. Chi sự nghiệp kinh tế: tăng 8,178 tỷ đồng, do chuyển 9 tỷ đồng chi

ủy thác ngân hàng chính sách từ nguồn cải cách tiền lương sang và giảm gần
900 triệu một số nội dung chi sự nghiệp kinh tế.



2. Chi trợ giá trợ cước: giảm 2,5 tỷ đồng.
3. Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: giảm 1,247 tỷ đồng, do kinh

phí đào tạo mở lóp trong năm 2020 giảm và kinh phí lớp cao cấp lý luận chính
trị mở tại Phú Quôc chưa thực hiện chi kịp trong năm 2020.

4. Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình: giảm 20,212 tỷ đồng, do các
khoản chi mua sắm để phòng dịch Covỉd-19 chưa quyết toán kịp trong năm
2020 và kinh phí giường bệnh tăng thêm tỉnh chưa giao bổ sung nhiệm vụ chi.

5. Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin: giảm 179 triệu đồng.
6. Chi quản lý hành chính: giảm 6,916 tỷ đồng, do tiết kiệm chi theo

định mức.
7. Chi quốc phòng, an ninh, trât tự, an toàn xã hôi: giảm 1,479 tỷ

đồng.
8. Chi hoàn trả các khoản thu năm trước: tăng 1,825 tỷ đồng.
9. Chi thực hiện cải cách tiền lương: giảm 47,755 tỷ đồng, do trong

năm 2020 không thực hiện tăng lương cơ sở, số chi bảo hiểm y tế xã đảo trong
năm 2020 thấp hofn dự toán đầu năm và điều chỉnh chuyển 09 tỷ đồng chi ủy
thác qua ngân hàng chính sách sang sự nghiệp kinh tê.

10. Chi chương trình mục tiêu: tăng 21,880 tỷ đồng, do tăng chi
chương trình mục tiêu do tỉnh cấp bổ sung trong năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân huyện giao ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển

khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân

dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện căn cứ chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Phú Quốc khóa X, Kỳ
họp thứ Hai mươi hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ
ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- HĐND, ƯBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 20;
- Ông Trần Văn Mứng, UVTT HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- ủy ban MTTQ VN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử;
- LĐVP + CVNC (Tú Anh);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Kỉnh


