
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH CÀ MAU 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /NQ-HĐND  Cà Mau, ngày        tháng 12 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TÁM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

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

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

Xét Tờ trình số 166/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 

2021 (sau thẩm tra); Báo cáo thẩm tra số 140/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 

2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp thứ Tám đã thảo luận và 

thống nhất. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.871.121.831.765 đồng, đạt 

107,16% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 

- Thu nội địa: 5.575.404.863.069 đồng; 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 295.716.968.696 đồng. 

2. Tổng thu ngân sách địa phương:  14.266.023.011.814 đồng. 

Trong đó: 

- Thu NSĐP hưởng theo phân cấp: 5.148.373.574.260 đồng. 

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.324.525.463.784 đồng; 
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- Thu chuyển nguồn năm 2020 sang 2021: 3.548.056.164.400 đồng; 

- Thu huy động đóng góp cơ sở hạ tầng: 66.176.135.000 đồng; 

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 26.397.980.283 đồng; 

- Thu kết dư ngân sách năm 2020: 103.804.215.182 đồng. 

- Thu từ Quỹ dự trữ tài chính: 10.513.000.000 đồng. 

- Thu từ nguồn địa phương vay lại: 38.176.478.905 đồng.. 

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 14.196.430.476.156 đồng, đạt 137,48% 

dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. 

- Chi ngân sách cấp tỉnh: 7.842.449.830.149 đồng; 

- Chi ngân sách cấp huyện: 4.860.065.726.948 đồng; 

- Chi ngân sách cấp xã: 1.493.914.919.059 đồng. 

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2021: 69.592.535.658 đồng. 

- Ngân sách cấp tỉnh: 39.476.525.237 đồng; 

- Ngân sách cấp huyện: 14.304.869.685 đồng; 

- Ngân sách cấp xã: 15.811.140.736 đồng. 

(Kèm theo các biểu mẫu về quyết toán ngân sách theo quy định tại Nghị 

định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ) 

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công bố công khai Báo cáo Quyết 

toán ngân sách địa phương năm 2021 theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa X, Kỳ họp 

thứ Tám thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- BTT. UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hải 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


