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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2019 

 (Trình tại kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021) 

         

  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; Luật Hoạt động 

giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015. 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh tại Thông báo số 

605/TB-HĐND ngày 29/10/2020 về dự kiến nội dung kỳ họp thứ hai mươi 

của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021;  

  Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp toàn thể 

thẩm tra dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 

2019.  

  Sau khi thảo luận, thống nhất, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả 

như sau: 

 1. Về sự cần thiết, thẩm quyền ban hành Nghị quyết 

Căn cứ điểm b, Khoản 3, Điều 19 của Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2015; Khoản 3, Điều 30 Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 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 hàng năm. Việc Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Nghị quyết về Phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 là cần thiết, 

đúng thẩm quyền, phù hợp các quy định pháp luật hiện hành. 

2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết 

Nội dung dự thảo Nghị quyết phản ánh đầy đủ các nội dung thu, chi 

ngân sách năm 2019, các số liệu được phản ánh trên cơ sở báo cáo quyết toán 
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của các địa phương, các ngành và báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương 

năm 2019 tỉnh Lạng Sơn của Kiểm toán nhà nước khu vực X.  

Ban Kinh tế - Ngân sách nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết 

toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 trình tại kỳ họp. 

  Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu dự kỳ họp; 

- C,PVP, phòng TH VP HĐND tỉnh ; 

- Lưu: VT, HSKH. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Triệu Quang Huy 
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