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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ kinh phí từ nguồn kết dư ngân sách năm 2021 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được Quốc hội thông 

qua ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 27/7/2022 của HĐND huyện 

Nghi Xuân về việc phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021. 

Căn cứ văn bản số 106/TTHĐND-VP ngày 17/11/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về việc cho ý kiến về phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2021; 

kinh phí sửa chữa, xây dựng mới thuộc Sự nghiệp Giáo dục năm 2022 và nguồn 

thu cấp quyền sử dụng đất năm 2021 sang năm 2022 hết nhiệm vụ chi; 

Theo đề nghị của phòng Tài chính -  Kế hoạch. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ chi tiết nguồn kết dư ngân sách năm 2021 

Số tiền: 14.945.525.000đồng 

Bằng chữ: Mười bốn tỷ chín trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm hai mươi 

lăm ngàn đồng 

(Chi tiết có phụ lục đính kèm) 

 Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện: 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý, tham mưu sử dụng nguồn kinh phí 

đúng mục đích, đúng chế độ, thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành; 

Phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện chuyển số kết dư ngân sách năm 2021 vào 

thu ngân sách năm 2022. 

Thực hiện cấp kịp thời kinh phí đã phân bổ tại mục 2, phụ lục đính kèm tại 

Điều 1 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. Giải ngân kịp thời kinh phí 

phân bổ tại mục 1 phụ lục đính kèm tại Điều 1cho các đơn vị, địa phương sau khi 

có kết quả nghiệm thu, phê duyệt. Chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn đơn vị 

sử dụng ngân sách theo đúng các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của các cấp có 

thẩm quyền. Chịu trách nhiệm tham mưu kịp thời các giải pháp điều hành thực 

hiện dự toán theo quyết định đã được phê duyệt. 

2. BQL dự án đầu tư xây dựng huyện: 



Sử dụng nguồn kinh phí được cấp đúng mục đích, đúng chế độ; thanh toán 

kinh phí theo quy định hiện hành. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về khoản chi 

của đơn vị mình. Thực hiện quyết toán kinh phí được cấp khi kết thúc thời gian 

chỉnh lý quyết toán ngân sách Nhà nước (ngày 31/01/2023). Giải ngân kịp thời, 

đúng quy định của pháp luật. 

3. Các phòng, ban liên quan: Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu các chính sách 

nông nghiệp nông thôn, chính sách về văn hóa và các chính sách do HĐND huyện 

ban hành đang còn hiệu lực để kịp thời giải ngân kinh phí được phân bổ tại mục 1 

phụ lục đính kèm tại Điều 1. 

4. Kho bạc Nhà nước huyện: Thực hiện hạch toán nguồn kết dư ngân sách 

năm 2021 tại Điều 1 vào thu ngân sách năm 2022 theo chế độ quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính -  Kế 

hoạch; Giám đốc KBNN huyện và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:          
- Như Điều 3;          
- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Lưu VT; TCKH. 
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