
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

 

Số: 2215/UBND-TCKH 
V/v phê duyệt phương án điều hành 

NS cấp huyện quý IV năm 2021 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Châu, ngày 18  tháng  10  năm 2021 

 
 

Kính gửi:  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Châu.     

 

  

 
 

 Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; Quyết định số 2787/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành quy định về quản lý, điều 

hành ngân sách địa phương năm 2021; Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 

10/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021;  

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Tờ trình số 821/TTr-TCKH 

ngày 10/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện nhất trí phê duyệt phương án điều hành ngân 

sách cấp huyện quý IV năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Dự kiến nguồn thu: 114.578.750.000, đồng 

1. Thu ngân sách trên địa bàn (các khoản thu cân đối ngân sách):  

9.434.000.000, đồng 

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 4.140.000.000, đồng 

2. Nguồn bổ sung từ ngân sách tỉnh: 105.144.750.000, đồng 

II. Dự kiến nội dung chi: 113.990.750.000, đồng 

1. Chi đầu tư XDCB: 4.730.000.000, đồng 

2. Chi thường xuyên: 85.451.162.000, đồng 

3. Chi CTMTQG: 0 

4. Chi CT mục tiêu, nhiệm vụ: 0 

5. Dự phòng ngân sách: 2.594.667.000, đồng 

6. Chi tạo nguồn điều chỉnh CCTL: 5.630.000.000, đồng 

7. Bổ sung cho NS xã, thị trấn: 15.584.930.000, đồng 

 (Có 01 phụ lục tổng hợp và 03 phụ lục chi tiết kèm theo) 

Trong quá trình tổ chức điều hành ngân sách nếu có phát sinh tăng, giảm các nội 

dung chi của các đơn vị dự toán và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, yêu cầu phòng Tài 

chính - Kế hoạch huyện tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định./. 

 Nơi nhận:                                     
- TT. HĐND huyện (b/c); 

- TT. UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Chi cục thuế KV Mai Sơn - Yên Châu; 

- KBNN huyện; 

- Phòng Nội vụ (CCHC); 

- Cổng TT điện tử huyện; 

- CV Khối KT; 

- Lưu: VT, TCKH(06), Ngọc 25 bản. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Lù Văn Cường 
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