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NGHỊ QUYẾT 

Về việc điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG 

KHOÁ XI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 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 hàng năm;  

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 của Hội đồng nhân 

dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, quyết toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2019;  

Sau khi xem xét Tờ trình số 9246/UBND-TCKH ngày 30/11/2020 của 

UBND thành phố và Báo cáo thẩm tra số          /BC-HĐND ngày     /12/2020 

của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của 

các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nay điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 

2019 như sau: 

1. Giảm (-) tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (khoản thu nội địa), số 

tiền 33.592.095 đồng. 

2. Giảm (-) thu ngân sách địa phương (thu NSĐP được hưởng theo phân 

cấp – các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %), số tiền 8.733.940 đồng. 

Đồng thời, giảm (-) kết dư ngân sách địa phương (kết dư ngân sách thành 

phố), số tiền 8.733.940 đồng. 

Nguyên nhân: Do Cục thuế thực hiện điều chỉnh mã địa bàn đối với khoản 

thu thuế thu nhập doanh nghiệp, làm số thu NSNN trên địa bàn và số thu điều 

tiết ngân sách thành phố năm 2019 thay đổi (trước đây được điều tiết cho ngân 

sách thành phố). 

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm) 



Điều 2. Các nội dung còn lại của Nghị quyết 82/NQ-HĐND ngày 

30/7/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố vẫn còn nguyên hiệu lực. 

Điều 3. Căn cứ Nghị quyết này, giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức 

triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngân sách. 

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Kinh tế - 

Xã hội và Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố, các đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.  

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang khóa 

XI, kỳ họp thứ mười một thông qua./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     CHỦ TỊCH 
- TTHĐND, UBND tỉnh Khánh Hoà;                                          

- TT Thành uỷ; HĐND; UBND; UBMT TP;  

- Các Ban xây dựng Đảng và Đoàn thể thành phố; 

- Công an, Toà án, VKS, KBNN Khánh Hòa;  

- Các Phòng, ban, Cty TP; TT. Công báo Tỉnh;    

- TT.HĐND; UBND các xã phường;  

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Chánh; Phó VP HĐND&UBNDTP;  

- Trung tâm Công báo Tỉnh (02 bộ); 

- Lưu: VT.                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 


