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Hưng Yên, ngày 13 tháng 7 năm 2018 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 
_____________________________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN 

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ SÁU 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003; 

Căn cứ Công văn số 1944/BTC-NSNN ngày 13/02/2018 của Bộ Tài chính 
về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016;  

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tỉnh Hưng Yên; 

Xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Hưng Yên; Báo cáo thẩm tra số 243/BC-KTNS ngày 06 tháng 7 
năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Ý kiến thảo luận và biểu 
quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 
2016 tỉnh Hưng Yên như sau: 

1. Điều chỉnh Mục 1 Điều 1 Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 
08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: 

 

I. Tổng thu NSĐP 15.191.639.715.405 đồng 

1. Ngân sách cấp tỉnh 8.355.249.175.877 đồng 

2. Ngân sách cấp huyện 4.871.424.086.738 đồng 

3. Ngân sách xã 1.964.966.452.790 đồng 

II. Tổng chi NSĐP 14.774.612.358.769 đồng 

1. Ngân sách cấp tỉnh 8.328.948.425.125 đồng 

2. Ngân sách cấp huyện 4.633.992.658.528 đồng 

3. Ngân sách xã 1.811.671.275.116 đồng 

III. Kết dư NSĐP  



2 
 

1. Tổng kết dư NSĐP 417.027.356.636 đồng 

- Ngân sách cấp tỉnh 26.300.750.752 đồng 

- Ngân sách cấp huyện 237.431.428.210 đồng 

- Ngân sách xã 153.295.177.674 đồng 

Lý do: Tại Công văn số 1944/BTC- NSNN ngày 13/02/2018 của Bộ Tài 
chính về quyết toán nhà nước năm 2016 đã thẩm định và bổ sung tăng thu và 
tăng chi quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 tỉnh Hưng Yên, số tiền 
7.765.079.187 đồng (tương ứng số ghi thu ghi chi chương trình cạnh tranh 
ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm).  

2. Các nội dung khác của Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 
của Hội đồng nhân dân tỉnh không thay đổi. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện 
Nghị quyết này. 

2. 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 căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định giám sát việc thực 
hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 
Sáu, thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày ký./. 

 
 
 

 
CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

Đỗ Xuân Tuyên 


