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NGHỊ QUYẾT 
Về điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2022, kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 6 (CHUYÊN ĐỀ) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 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 Quyết định số 2047/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Quyết 

định số 2310/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc giao 

dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 về kế 

hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 57/NQ-

HĐND ngày ngày 08 tháng 12 năm 2021 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 

2022; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 về kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 

13 tháng 01 năm 2022 về điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 

2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra số 03/BC-HĐND ngày 14 tháng 01 năm 2022 của 

Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh giảm số thu ngân sách nhà nước tại điểm 2.1 khoản 2 

mục I Điều 1 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

năm 2022, cụ thể như sau:  

“- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 8.488 tỷ đồng. 

Trong đó: Thu nội địa (không kể thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu) 7.188 

tỷ đồng.” 

Điều 2. Điều chỉnh số liệu thu ngân sách nhà nước và thu từ dầu thô; cơ 

cấu thu phí và lệ phí tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 
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2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2022, 

cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh giảm tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: “Tổng thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn là 8.488.000 triệu đồng (trong đó thu nội địa là 

7.188.000 triệu đồng và thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 1.300.000 triệu đồng).” 

2. Điều chỉnh cơ cấu thu phí, lệ phí: “Thu phí, lệ phí Trung ương là 

60.000 triệu đồng và thu phí, lệ phí tỉnh là 68.730 triệu đồng.” 

3. Chi tiết số liệu tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết số 57/NQ-HĐND 

ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh được thay thế bởi Phụ 

lục I kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 3. Điều chỉnh giảm số thu ngân sách nhà nước và thu từ dầu thô giai 

đoạn 2021 - 2025 kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai 

đoạn 2021 - 2025. 

Chi tiết số liệu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 

08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh được thay thế bởi Phụ lục II 

kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khoá XI, kỳ 

họp thứ 6 (chuyên đề) thông qua ngày 25 tháng 01 năm 2022 và có hiệu lực kể 

từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ;          

- Bộ Tài chính; 

- Ban công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh,  

   Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận; 

- Các Ban HĐND tỉnh;                                                                                  
- Đại biểu HĐND tỉnh; 

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

- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT. (CTHĐ.08) Nhân 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 

 

 

 

 

 

 
 


		2022-01-27T09:55:40+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Hoài Anh<anhnh@hdnd.binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-01-27T15:25:28+0700
	Việt Nam
	Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận<hdnd@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




