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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

       Số:        /NQ-HĐND Bình Phước, ngày      tháng      năm 2021 

 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước 

tỉnh Bình Phước năm 2020 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 3 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 

2015; 

Xét Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số  96/BC-HĐND-KTNS ngày 24 tháng 11 năm 

2021 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 tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước 

năm 2020 như sau:  

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 11.609.321.975.552 đồng. 

(Mười một ngàn, sáu trăm lẻ chín tỷ, ba trăm hai mươi mốn triệu, chín 

trăm bảy mươi lăm ngàn, năm trăm năm mươi hai đồng). 

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương: 

a) Tổng thu ngân sách địa phương: 15.954.095.906.584  đồng. 

(Mười lăm ngàn, chín trăm năm mươi bốn tỷ, không trăm chín mươi lăm 

triệu, chín trăm lẻ sáu ngàn, năm trăm tám mươi bốn đồng). 

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 15.510.352.009.260 đồng (bao gồm cả 

số chi chuyển nguồn từ năm 2020 sang năm 2021). 

(Mười lăm ngàn, năm trăm mười tỷ, ba trăm năm mươi hai triệu, không 

trăm lẻ chín ngàn, hai trăm sáu mươi đồng). 

c) Kết dư ngân sách địa phương: 443.743.897.324 đồng. 

(Bốn trăm bốn mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi ba triệu, tám trăm chín 

mươi bảy ngàn, ba trăm hai mươi bốn đồng). 

3. Quyết toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh: 

DỰ THẢO 
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a) Tổng thu ngân sách cấp tỉnh: 11.329.635.379.320 đồng. 

(Mười một ngàn, ba trăm hai mươi chín tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu, 

ba trăm bảy mươi chín ngàn, ba trăm hai mươi đồng). 

b) Tổng chi ngân sách cấp tỉnh: 11.278.179.557.320 đồng. 

(Mười một ngàn, hai trăm bảy mươi tám tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu, 

năm trăm năm mươi bảy ngàn, ba trăm hai mươi đồng). 

c) Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 51.455.822.000 đồng. 

(Năm mươi mốt tỷ, bốn trăm năm mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi hai 

ngàn đồng). 

(Chi tiết theo các biểu đính kèm) 

Điều 2: Giao UBND tỉnh thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo 

quy định. 

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực 

hiện. 

Nghị quyết ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, kỳ 

họp thứ 3 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông 

qua. 

Nơi nhận:                 CHỦ TỊCH 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII; 

- TTTU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- HĐND; UBND các huyện, thị xã; 

- HĐND; UBND các xã, phường, thị trấn; 

- LĐVP, Phòng TH; 

- Lưu: VT. 

 

 


