
        UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG  HOÀ  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 
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        Số:         /QĐ-UBND                        Yên Khánh, ngày      tháng       năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH  

về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, 

 dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2021 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH 

 

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số: 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số: 24 /NQ-HĐND ngày 27/10/2021 của HĐND huyện 

về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán chi ngân sách cấp 

huyện năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai  điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước, dự toán 

chi ngân sách cấp huyện năm 2021, như sau: 

1. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước 

Điều chỉnh giảm dự toán thu tiền sử dụng đất đối với dự án đấu giá quyền sử 

dụng đất tại khu đô thị số 2, thị trấn Yên Ninh  và đấu giá quyền sử dụng đất và tài 

sản trên đất trường THCS và Tiểu học Khánh Phú, với số tiền: 217.071,50 triệu 

đồng, như sau: 

- Thu tiền sử dụng đất đối với đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị số 2 thị 

trấn Yên Ninh: 102.021,50 triệu đồng. 

- Thu tiền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với đấu giá trường THCS và tiểu 

học Khánh Phú: 115.050,00 triệu đồng. 

(Chi tiết có biểu số 01 đính kèm) 

2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện 

2.1. Điều chỉnh giảm dự toán chi phí đấu giá quyền sử dụng đất, số tiền 482,33 

triệu đồng và kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa, số tiền: 1.784,30 triệu đồng do 

không thực hiện đấu giá đất tại khu đô thị số 2 thị trấn Yên Ninh (chi tiết có biểu số 02 

đính kèm). 



2.2.  Điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện để hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao; kinh phí thực hiện mô hình thí điểm xử lý rác thải tại hộ gia đình, cá 

nhân; kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; kinh 

phí chi hoạt động thể dục – thể thao và nhiệm vụ tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, với số tiền 2.225,50 triệu đồng (chi tiết theo biểu số 03 đính kèm). 

2.3. Điều chỉnh dự toán chi do điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế theo Quyết 

định số 869/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND huyện Yên Khánh về việc phân bổ 

chỉ tiêu biên chế số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND 

huyện năm 2021 và các quyết định điều động viên chức (chi tiết có biểu số 04 đính 

kèm). 

2.4. Điều chỉnh số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 

còn lại của năm 2021 tại Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND 

huyện để bổ sung dự phòng ngân sách cấp huyện thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

dịch Covid – 19, với số tiền 1.241,447538 triệu đồng theo quy định tại Văn bản số 

1956/STC-NS ngày 25/8/2021 của sở Tài chính Ninh Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính 

- Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

Nơi nhận:                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   
  - UBND tỉnh;                                                                                         CHỦ TỊCH  

  - Sở Tài chính NB;               
  - VP Huyện ủy; 

  - VP HĐND&UBND; 

  - Các phòng, ban thuộc UBND huyện; 

  - Viện Kiểm sát nhân dân; 

  - Tòa án nhân dân; 

  - Cơ quan, đoàn thể huyện;                                                         Nguyễn Xuân Tuyển 

  - UBND xã, thị trấn; 

  - Trang thông tin điện tử huyện để đăng tải;  

  - Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

  - Như điều 3; 

  - Lưu VP.                                                                                    
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