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HỘI ĐỒG HÂ DÂ
TỈH BÌH DƯƠG

CỘG HÒA XÃ HỘI CHỦ GHĨA VIỆT AM

Số: 23/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GHN QUYẾT
Về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
HỘI ĐỒG HÂ DÂ TỈH BÌH DƯƠG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ TÁM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình số 5529/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Báo cáo thNm tra số
109/BC-HĐN D ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - N gân sách và ý kiến
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT GHN:
Điều 1. Phê chuNn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, như sau:
1. Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế - xã hội trên địa bàn được quyết toán
là 46.070.319.339.688 đồng (bốn mươi sáu ngàn không trăm bảy mươi tỷ, ba trăm
mười chín triệu, ba trăm ba mươi chín ngàn, sáu trăm tám mươi tám đồng); trong đó:
Số thu từ kinh tế - xã hội ngân sách địa phương được hưởng quyết toán là
16.195.497.152.465 đồng (mười sáu ngàn một trăm chín mươi lăm tỷ, bốn trăm chín
mươi bảy triệu, một trăm năm mươi hai ngàn, bốn trăm sáu mươi lăm đồng).
2. Tổng chi ngân sách địa phương được quyết toán là 14.993.091.618.923 đồng1
(mười bốn ngàn chín trăm chín mươi ba tỷ, không trăm chín mươi mốt triệu, sáu trăm
mười tám ngàn, chín trăm hai mươi ba đồng).
3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2017 là 8.658.003.770.940 đồng (tám
ngàn sáu trăm năm mươi tám tỷ, không trăm lẻ ba triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn, chín
trăm bốn mươi đồng); gồm: N gân sách cấp tỉnh là 5.158.776.252.375 đồng (năm ngàn
một trăm năm mươi tám tỷ, bảy trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi hai ngàn,
ba trăm bảy mươi lăm đồng), ngân sách cấp huyện là 3.316.518.586.707 đồng (ba
ngàn ba trăm mười sáu tỷ, năm trăm mười tám triệu, năm trăm tám mươi sáu ngàn,
bảy trăm lẻ bảy đồng), ngân sách cấp xã là 182.708.931.858 đồng (một trăm tám mươi
hai tỷ, bảy trăm lẻ tám triệu, chín trăm ba mươi mốt ngàn, tám trăm năm mươi tám
đồng).
(Phụ lục I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX kèm theo)
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Trong tổng chi 6SĐP trên chưa bao gồm 1.502 tỷ đồng vốn ODA (GTGC) do ngân sách TW bổ sung có mục
tiêu vốn đầu tư cho 6SĐP và 152 tỷ đồng nguồn vốn bội chi ngân sách địa phương.

