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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  323/BC -UBND                    Điện Biên, ngày  30 tháng 11 năm 2017 
 

 

BÁO CÁO  

QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên 

 

Căn cứ Nghị quyết số 394/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 

của HĐND tỉnh khóa XIII - kỳ họp thứ 16 về dự toán và phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2016; 

Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách nhà 

nước hàng năm; 

Căn cứ Thông tư số 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định việc xử lý chuyển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 sang năm 2017; 

Căn cứ Báo cáo Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016 của tỉnh Điện 

Biên của Kiểm toán Nhà nước khu vực VII; 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo - trình HĐND tỉnh về tổng quyết toán thu, chi 

ngân sách địa phương năm 2016, như sau: 

A. TỔNG QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Tổng thu NSNN trên địa bàn: 1.019 tỷ 668 triệu, đạt 110% dự toán Trung 

ương và 103% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, gồm: 

       I.1. Thu nội địa: 942 tỷ 605 triệu đồng đạt 105% dự toán Trung ương và 

100% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Chi tiết từng khoản thu như sau: 

1.Thu từ kinh tế quốc doanh: 221 tỷ 197 triệu đồng, đạt 98% dự toán Trung 

ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 98 triệu đồng, đạt 49% 

dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.  

3. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh: 304 tỷ 265 triệu đồng, đạt 82% 

dự toán Trung ương và đạt 74% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

4. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 8 tỷ 672 triệu đồng, đạt 96% dự 

toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.  

5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 1 tỷ 668 triệu đồng, đạt 111% dự toán 

Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao.  
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6. Thuế thu nhập cá nhân: 34 tỷ 368 triệu đồng, đạt 98% dự toán Trung 

ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

7. Lệ phí trước bạ: 72 tỷ 028 triệu đồng, đạt 122% dự toán Trung ương và 

Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

8. Thuế bảo vệ môi trường: 115 tỷ 510 triệu đồng, đạt 105% dự toán Trung 

ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

9. Thu phí và lệ phí: 28 tỷ 324 triệu đồng, đạt 149% dự toán Trung ương và 

Nghị quyết HĐND tỉnh giao, trong đó phí và lệ phí địa phương hưởng: 23 tỷ 221 

triệu, đạt 122% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

10. Các khoản thu về đất: 117 tỷ 540 triệu đồng, đạt 233% dự toán Trung 

ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

11. Thu tại xã: 4 tỷ 462 triệu đồng, đạt 121% dự toán Trung ương và Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao. 

12. Thu khác ngân sách: 34 tỷ 473 triệu đồng (trong đó ngân sách địa 

phương hưởng là 26 tỷ 125 triệu đồng), đạt 215% dự toán Trung ương và Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao. 

I.2. Thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 

giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 26 tỷ 829 triệu đồng, đạt 110% dự toán Trung 

ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

I.3. Thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 50 tỷ 234 triệu đồng. 

II. Tổng thu ngân sách địa phương: 8.790 tỷ 701 triệu đồng, đạt 133% dự 

toán Trung ương giao và 131% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

 1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 929 tỷ 144 triệu 

đồng, đạt 104% dự toán Trung ương giao và 100% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 6.115 tỷ 810 triệu đồng, đạt 

107% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao, gồm: 

 -  Bổ sung cân đối NSĐP: 2.612 tỷ 446 triệu đồng.  

 - Bổ sung để thực hiện tiền lương tối thiểu đến 1.150.000 đồng/tháng: 1.209 

tỷ 794 triệu đồng. 

 -  Bổ sung có mục tiêu: 2.293 tỷ 570triệu đồng. 

          3. Thu chuyển nguồn:   1.632 tỷ 761 triệu đồng. 

     - Ngân sách tỉnh:                     1.271 tỷ 064 triệu đồng. 

    -  Ngân sách huyện:                     336 tỷ 845 triệu đồng. 

     - Ngân sách xã:                             24 tỷ 852 triệu đồng. 

4. Thu kết dư:                      47 tỷ 620 triệu đồng. 

   - Ngân sách tỉnh:                                        10 triệu đồng. 

             - Ngân sách huyện:                          44 tỷ 178 triệu đồng. 
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             - Ngân sách xã:                                  3 tỷ 432 triệu đồng.  

5. Thu viện trợ không hoàn lại: 12 tỷ 820 triệu đồng.  

 6. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 2 tỷ 312 triệu đồng, bao gồm: 

   - Thu nộp ngân sách tỉnh: 1 tỷ 338 triệu đồng.  

   - Thu nộp ngân sách huyện: 974 triệu đồng. 

 7. Các khoản thu để lại đơn vị chi QL qua NS: 50 tỷ 234 triệu đồng, bao 

gồm: 

 - Thu học phí: 19 tỷ 452 triệu đồng.  

 - Thu Xổ số kiến thiết: 20 tỷ 353 triệu đồng. 

- Thu huy động đóng góp XDCS hạ tầng: 739 triệu đồng. 

          - Thu huy động đóng góp khác: 9 tỷ 690 triệu đồng. 

 B. TỔNG QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

      Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016 là: 8.787 tỷ 001 triệu 

đồng, đạt 133% dự toán Trung ương và 131% Nghị quyết HĐND tỉnh giao.  

Chi tiết cụ thể như sau: 

 I. Chi đầu tư phát triển: 1.519 tỷ 039 triệu đồng, đạt 102% dự toán Trung 

ương, 109% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

           1. Chi đầu tư XDCB: 1.516 tỷ 589 triệu đồng, đạt 101% dự toán Trung 

ương, 109% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

         Chi tiết số quyết toán theo từng nguồn vốn như sau:  

          * Vốn đầu tư cân đối trong ngân sách địa phương: 506 tỷ 270 triệu đồng. 

          - Vốn XDCB tập trung: 457 tỷ 881 triệu đồng.  

 - Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất và đấu giá đất: 48 tỷ 389 triệu đồng. 

 * Chương trình mục tiêu quốc gia: 253 tỷ 259 triệu đồng. 

 - Chương trình giảm nghèo bền vững: 217 tỷ 970 triệu đồng. 

 + Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, thôn, bản ĐBKK: 84 tỷ 594 triệu đồng. 

 + Vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len:  5 tỷ 845 triệu đồng. 

 + Đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo: 108 tỷ 994 triệu đồng. 

 + Đầu tư theo Quyết định 293: 18 tỷ 537 triệu đồng. 

 - Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường: 307 triệu đồng. 

  - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 34 tỷ 982 triệu đồng. 

 * Chương trình 135: 503 triệu đồng. 

 * Thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác: 715 tỷ 962 triệu đồng. 

 - Đầu tư từ các dự án từ nguồn vốn nước ngoài: 106 tỷ 042 triệu đồng. 
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 - Đầu tư thực hiện QĐ186 của TTCP, hỗ trợ thực hiện NQ37: 156 tỷ 734 

triệu đồng. 

- Đầu tư hạ tầng du lịch: 10 tỷ 546 triệu đồng. 

- Chương trình bảo vệ phát triển rừng: 10 tỷ 199 triệu đồng. 

- Đầu tư hạ tầng quản lý bảo vệ biên giới đất liền: 10 tỷ 722 triệu đồng. 

- Đầu tư Trung tâm Y tế tỉnh, huyện: 1 tỷ 238 triệu đồng. 

- Đầu tư hạ tầng kinh tế cửa khẩu: 19 tỷ 932 triệu đồng. 

- Đầu tư theo quyết định 134: 48 tỷ 604 triệu đồng. 

- Hỗ trợ vốn đối ứng ODA: 14 tỷ 369 triệu đồng. 

- Vốn hỗ trợ huyện mới chia tách:  825 triệu đồng. 

- Định canh định cư theo Quyết định 33: 26 tỷ 322 triệu đồng. 

- Kinh phí bố trí lại dân cư theo QĐ 193/2006/QĐ - TTg: 5 tỷ 756 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi: 45 tỷ đồng. 

- Đầu tư các tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Lào: 6 tỷ 365 triệu đồng. 

- Kinh phí sắp xếp ổn dân di cư tự do Mường Nhé: 189 tỷ 965 triệu đồng. 

- Hỗ trợ trung tâm chữa bệnh GD, lao động, xã hội: 230 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm: 17 tỷ 

399 triệu đồng. 

- Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở: 40 triệu đồng. 

- Đầu tư theo quyết định 293: 15 tỷ 955 triệu đồng. 

- Hỗ trợ đường giao thông, công trình thủy lợi phòng chống lụt bão từ các 

nguồn trung ương hỗ trợ khác trong năm: 29 tỷ 719 triệu đồng. 

          * Chi đầu tư bằng nguồn vốn vay (kiên cố hóa kênh mương, giao thông 

nông thôn): 23 tỷ 355 triệu đồng. 

 * Chi đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn khác (tăng thu): 17 tỷ 239 triệu 

đồng. 

2. Chi đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ công 

ích: 2 tỷ 450 triệu đồng. 

II. Chi trả nợ gốc và lãi vay ĐT XDCS hạ tầng: 111 tỷ 079 triệu đồng. 

III. Chi thường xuyên: 5.605 tỷ 549 triệu đồng, đạt 111% dự toán Trung 

ương giao, 110% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm 

là do sử dụng từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương để khắc phục hậu quả do 

thiên tai gây ra, kinh phí chuyển nguồn và kết dư năm trước của ngân sách địa 

phương và phân bổ nguồn ngân sách trung ương bổ sung cho địa phương để thực 

hiện các chính sách như: Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người 

dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện; 
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kinh phí kiểm kê rừng, kiểm kê đất đai, kinh phí đo đạc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất; kinh phí thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí; kinh phí khắc 

phục hạn hán; kinh phí mua thẻ bảo hiểm Y tế cho người nghèo, người dân tộc 

thiểu ở vùng khó khăn, người sống ở vùng khó khăn, cho các đối tượng và trẻ em 

dưới 6 tuổi; kinh phí thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP, Luật Người khuyết 

tật, Luật người cao tuổi và một số chính sách khác được bổ sung từ ngân sách 

trung ương cho địa phương năm 2016.  

Cụ thể từng nội dung chi như sau:  

1. Chi an ninh quốc phòng: 168 tỷ 668 triệu đồng, đạt 143% dự toán 

HĐND tỉnh giao, tăng so với dự toán giao đầu năm bao gồm các khoản bổ sung: 

Hỗ trợ kinh phí kinh phí cho các lực lượng bộ đội, công an và lực lượng vũ trang 

trực tết nguyên đán, hỗ trợ kinh phí bắn pháo hoa mừng xuân Bính Thân năm 

2016 và Lễ hội Hoa Ban năm 2016, kinh phí huấn luyện quân nhân dự bị năm 

2016, kinh phí thực hiện kế hoạch 09/KH-UBND ngày 14/01/2015 giải quyết tình 

hình phức tạp tội phạm tệ nạn ma túy trên địa bàn, bổ sung kinh phí diễn tập quân 

sự và  bổ sung một số nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương. Trong đó: 

- Chi An ninh: 49 tỷ 523 triệu đồng. 

- Chi Quốc phòng: 119 tỷ 145 triệu đồng. 

2. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: 2.571 tỷ 718 triệu đồng, đạt 113% 

dự toán Trung ương, 109 % Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán 

giao đầu năm là do trong năm bổ sung kinh phí để thực hiện chính sách tiền lương; 

Các chính sách hỗ trợ cho học sinh: Kinh phí ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi, kinh phí 

hỗ trợ học sinh bán trú theo Quyết định 85/2010/QĐ-TTg, hỗ trợ học sinh hệ cử 

tuyển; kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với trẻ khuyết tật theo Thông tư 

42/2013/TTLT-BGDĐT BLĐTBXH-BTC; cấp bù miễn giảm học phí và chi phí 

học tập theo Nghị định số 86; bổ sung kinh phí xây dựng nhà thực hành cho sinh 

viên Lào; khu ký túc xá cho lưu học sinh Lào và bổ sung kinh phí từ nguồn dự 

phòng ngân sách tỉnh để sửa chữa các trường, lớp  học bị thiệt hại do mưa lũ. 

      Chi tiết quyết toán như sau: 

         - Sự nghiệp giáo dục: 2.425 tỷ 930 triệu đồng, gồm: 

 + Chi thường xuyên: 2.385 tỷ 298 triệu đồng. 

+ Chương trình giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn: 

30 tỷ 451 triệu đồng. 

+ Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học: 5 tỷ 802 triệu đồng. 

+ Kinh phí hỗ trợ  dân tộc thiểu số ít người: 600 triệu đồng. 

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 3 tỷ 599 triệu đồng. 

+ Chương trình 135: 180 triệu đồng. 

- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề: 135 tỷ 196 triệu đồng. 

- Kinh phí đào tạo từ các chương trình mục tiêu quốc gia và thực hiện một số 
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mục tiêu, nhiệm vụ khác: 10 tỷ 592 triệu đồng. 

+ Chương trình việc làm và dạy nghề: 8 tỷ 364 triệu đồng. 

+ Chương trình MTQG về XD nông thôn mới: 1 tỷ 691 triệu đồng. 

+ Chương trình giảm nghèo bền vững (đào tạo tập huấn nâng cao năng lực): 

134 triệu đồng. 

+ Bồi dưỡng cán bộ HTX và tổ HT: 218 triệu đồng. 

+ Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ nữ các cấp giai đoạn 2013-2017: 

125 triệu đồng. 

+ Chính sách dạy nghề gắn với việc làm và đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở 

theo Nghị quyết 30a: 46 triệu đồng. 

+ Kinh phí đào tạo theo Đề án 79: 14 triệu đồng. 

3. Chi sự nghiệp y tế: 604 tỷ 554 triệu đồng, đạt 122% Nghị quyết HĐND 

tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm bổ sung chương trình 

mục tiêu, bổ sung kinh phí mua trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa 

bệnh cho Trung tâm y tế huyện, kinh phí kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm, sửa 

chữa nhà cửa các công trình phụ trợ do mưa lũ, kinh phí phòng chống dịch từ 

nguồn dự phòng ngân sách. 

Chi tiết quyết toán như sau: 

- Chi thường xuyên: 309 tỷ 946 triệu đồng. 

- Bảo hiểm y tế người nghèo: 204 tỷ 488 triệu đồng. 

- Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: 48 tỷ 938 triệu đồng. 

- Bảo hiểm y tế các đối tượng chính sách khác: 5 tỷ 651 triệu đồng. 

- Chi từ nguồn thu viện trợ: 31 tỷ 042 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu về y tế và dân số: 4 tỷ 417 triệu đồng. 

- Hỗ trợ dân tộc ít người: 72 triệu đồng. 

4. Chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học: 12 tỷ 129 triệu đồng, đạt 99%  

Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

5. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 70 tỷ 200 triệu đồng, đạt 121% Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao.  

  - Chi thường xuyên sự nghiệp văn hóa: 69 tỷ 064 triệu đồng. 

  - Chương trình văn hóa: 612 triệu đồng. 

  - Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 524 triệu đồng. 

    + Hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm: 285 triệu đồng. 

    + Hỗ trợ dân tộc ít người: 239 triệu đồng. 

 6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 39 tỷ 233 triệu đồng, đạt 104%  

Nghị quyết HĐND tỉnh giao.  



 7 

 7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 16 tỷ 032 triệu đồng, đạt 131% Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao. 

 8. Chi đảm bảo xã hội: 165 tỷ 446 triệu đồng, đạt 150% Nghị quyết 

HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do phát sinh các nhiệm vụ 

như: Bổ sung kinh phí thực hiện Chính sách Luật người cao tuổi, Người khuyết tật 

và kinh phí thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP; kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền 

điện; kinh phí người có uy tín; nâng cấp sửa chữa khu hành lễ nghĩa trang A1, 

Him Lam, Tông Khao; ghi chi từ nguồn thu viện trợ không hoàn lại và nhiệm vụ 

chi thường xuyên.    

Chi tiết các nội dung chi:  

- Sự nghiệp đảm bảo xã hội: 115 tỷ 291 triệu đồng. 

- Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện: 28 tỷ 662 triệu đồng. 

- Kinh phí thực hiện chính sách với Người có uy tín: 695 triệu đồng. 

          - Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 5 tỷ 086 triệu đồng. 

          + Mục tiêu bảo vệ chăm sóc trẻ em: 4 triệu đồng. 

          + Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội: 710 triệu 

đồng. 

          + Chi sự nghiệp thực hiện Đề án 79: 2 tỷ 112 triệu đồng. 

 + Kinh phí hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS sinh con đúng 

chính sách: 1 tỷ 750 triệu đồng. 

 + Hỗ trợ dân tộc ít người (hỗ trợ gạo): 510 triệu đồng. 

  - Ghi chi từ nguồn thu viện trợ: 15 tỷ 712 triệu đồng. 

9. Chi sự nghiệp kinh tế: 705 tỷ 667 triệu đồng, đạt 113% Nghị quyết 

HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do phát sinh một số nội 

dung chi như: Thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí ngân sách Trung ương bổ 

sung có mục tiêu cho địa phương; phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh và sử 

dụng dự phòng ngân sách huyện để sửa chữa các tuyến đường giao thông, thủy lợi 

bị hư hỏng do mưa lũ; kinh phí phòng chống dịch, sử dụng kết dư và chuyển 

nguồn năm trước, kinh phí giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lâm nghiệp, kinh phí điều tra và kiểm kê rừng, kinh phí đo đạc bản đồ, 

lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và các loại tài sản khác gắn với đất; kinh phí phòng chống dịch; kinh phí khắc 

phục hậu quả rét đậm rét hại; kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông xuân 

và các chính sách khác Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương.   

Chi tiết số quyết toán theo từng lĩnh vực như sau:  

- Sự nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi: 337 tỷ 994 triệu đồng, đạt 

113% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

          - Sự nghiệp giao thông: 116 tỷ 748 triệu đồng, đạt 187% Nghị quyết HĐND 

tỉnh giao. 



 8 

- Sự nghiệp thủy sản: 2 tỷ 278 triệu đồng, đạt 159% Nghị quyết HĐND tỉnh 

giao bao gồm chi lương và các khoản chi thường xuyên của TT thủy sản 

- Kiến thiết thị chính: 16 tỷ 360 triệu đồng, đạt 18% Nghị quyết HĐND tỉnh 

giao, đạt tỷ lệ thấp so với dự toán giao đầu năm là do dự án cải tạo, nâng cấp 

đường Võ Nguyên Giáp 40 tỷ đồng Thành phố Điện Biên Phủ chưa thực hiện và 

chuyển nguồn sang năm sau. 

- Sự nghiệp kinh tế khác: 232 tỷ 287 triệu đồng, đạt 80% Nghị quyết HĐND 

tỉnh giao, trong đó: 

+ Công tác quy hoạch quy chủ đất đai: 19 tỷ 423 triệu đồng. 

+ Trích lập quỹ phát triển đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: 24 tỷ 034 triệu đồng. 

+ Chính sách hỗ trợ cây cao su: 3 tỷ 395 triệu đồng. 

 + Chương trình giảm nghèo: 11 tỷ 535 triệu đồng là kinh phí duy tu bảo 

dưỡng công trình sau đầu tư các huyện nghèo, các xã, thôn, bản ĐBKK và trợ giúp 

pháp lý. 

  + Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (kinh phí quy hoạch, hỗ trợ 

các xã lập đề án, hỗ trợ  phát triển sản xuất): 12 tỷ 877 triệu đồng. 

  + Chương trình 135 (cũ): 33 triệu đồng là kinh phí duy tu bảo dưỡng và 

chính sách hỗ trợ DV cải thiện đời sống và trợ giúp pháp lý. 

  + Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 36 tỷ 568 triệu đồng, gồm: 

Kinh phí phân giới cắm mốc: 13 tỷ 599 triệu đồng; kinh phí thực hiện Nghị quyết 

30a: 694 triệu đồng; kinh phí thực hiện QĐ 193/2006/QĐ-TTg: 2 tỷ 332 triệu 

đồng; Chương trình định canh định cư theo quyết định 33: 1 tỷ 136 triệu đồng; 

kinh phí hỗ trợ theo Đề án 79: 25 triệu đồng; Đề án phát triển vùng dân tộc ít 

người: 256 triệu đồng; kinh phí đo đạc, lập CSDL hồ sơ địa chính, kiểm kê đất đai: 

200 triệu; DA hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây 

dựng CSDL địa giới hành chính: 2 tỷ 129 triệu đồng; Chương trình đô thị miền núi 

phía Bắc: 16 tỷ 197 triệu đồng. 

10. Chi sự nghiệp môi trường: 48 tỷ 823 triệu đồng, đạt 119% Nghị quyết 

HĐND tỉnh giao.  

Chi tiết quyết toán như sau: 

- Chi thường xuyên: 44 tỷ 906 triệu đồng 

- Cải tạo, xử lý ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua -TPĐBP: 3 tỷ 884 

triệu đồng. 

- Hỗ trợ làm nhà vệ sinh (Đề án 79): 33 triệu đồng. 

11. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách: 33 tỷ 651 triệu đồng, đạt 145% 

Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là sử dụng số 

chuyển nguồn và kết dư năm trước sang.  

Chi tiết quyết toán như sau: 
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- Trợ giá báo Đảng: 6 tỷ 351 triệu đồng. 

- Hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo QĐ 

102/2009/QĐ-TTg: 24 tỷ 800 triệu đồng. 

- Trợ giá, trợ cước giống nông nghiệp: 2 tỷ 500 triệu đồng. 

12. Chi quản lý hành chính: 1.160 tỷ 477 triệu đồng, đạt 109% Nghị quyết 

HĐND tỉnh giao. Tăng so với dự toán giao đầu năm là do trong năm bổ sung 

chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị Định 26/2015/NĐ-CP, tinh giản biên chế 

theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 

và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, phân bổ và sử dụng dự phòng 

ngân sách tỉnh cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tình, các huyện, xã để sửa 

chữa trụ sở bị thiệt hại do mưa lũ; bổ sung các nhiệm vụ chi thường xuyên đột 

xuất khác và sử dụng kinh phí chuyển nguồn, kết dư năm trước. 

Chi tiết quyết toán như sau: 

  - Chi quản lý nhà nước: 791 tỷ 187 triệu đồng, gồm: 

  + Chi thường xuyên: 789 tỷ 332 triệu đồng. 

  + Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135: 1 tỷ 218 triệu đồng, 

gồm chi hoạt động giám sát đánh giá, kinh phí ban chỉ đạo các chương trình. 

   + Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 637 triệu đồng, gồm:  

Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ: 92 triệu; hỗ trợ 

dân tộc ít người: 270 triệu đồng; chương trình Quốc gia về bình đẳng giới: 27 triệu 

đồng và chi phí quản lý Đề án 79: 50 triệu đồng; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống: 198 triệu đồng. 

 - Hoạt động cơ quan Đảng, tổ chức chính trị XH: 356 tỷ 459 triệu đồng. 

 - Hỗ trợ hội: 12 tỷ 831 triệu đồng. 

 13. Chi khác ngân sách: 8 tỷ 951 triệu đồng. Trong đó: 

- Hoàn trả các khoản thu năm trước: 3 tỷ 219 triệu đồng. 

IV. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1.491 tỷ 471 triệu đồng, gồm: 

 1. Ngân sách tỉnh: 1.070 tỷ 906 triệu đồng. Chi tiết nội dung chi chuyển 

nguồn như sau: 

1.1. Chi cân đối: 275 tỷ 002 triệu đồng. 

 - Chi đầu tư phát triển: 159 tỷ 052 triệu đồng, gồm:  

+ Chi  đầu tư XDCB tập trung: 82 tỷ 513 triệu đồng. 

+ Chi đầu tư bằng nguồn vốn vay: 64 tỷ 337 triệu đồng. 

+ Đầu tư bằng nguồn thu tiền sử dụng đất: 12 tỷ 202 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên: 106 tỷ 335 triệu đồng, gồm:  

+ Sự nghiệp kinh tế: 25 tỷ 763 triệu đồng, trong đó: Kinh phí cấp 

GCNQSDĐ theo KH 388: 10 tỷ 435 triệu đồng; kinh phí phòng chống dịch: 3 tỷ 
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010 triệu đồng; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch của các sở ngành: 8 tỷ 

403 triệu đồng; các sự nghiệp kinh tế khác 3 tỷ 915 triệu đồng. 

+ Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 7 tỷ 911 triệu đồng, trong đó kinh phí 

thực hiện các chính sách an sinh xã hội: 5 tỷ 165 triệu đồng; kinh phí chi thường 

xuyên 2 tỷ 746 triệu đồng. 

+ Sự nghiệp Y tế: 30 tỷ 166 triệu đồng, trong đó các chính sách an sinh xã 

hội và các chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế: 1 tỷ 961 triệu đồng; kinh phí 

chi thường xuyên: 28 tỷ 205 triệu đồng. 

+ Chi quản lý hành chính: 7 tỷ 759 triệu đồng, gồm chi kinh phí sửa chữa 

trụ sở, kinh phí hợp tác với Lào, kinh phí đối ngoại, kinh phí thực hiện chương 

trình xúc tiến đầu tư và chi thường xuyên khác. 

+ Sự nghiệp môi trường: 89 triệu đồng. 

+ Sự nghiệp khoa học công nghệ: 4 tỷ 706 triệu đồng kinh phí đề tài và các 

dự án khoa học. 

+ Sự nghiệp văn hóa: 8 tỷ 230 triệu đồng kinh phí dự án sản xuất phim ấn 

phẩm "Âm nhạc Điên Biên-Tây Bắc". 

+ Chi đảm bảo xã hội: 19 tỷ 543 triệu đồng, gồm: Ghi chi tạm ứng nguồn 

viện trợ Dự án tình bạn hữu 16 tỷ 138 triệu đồng; kinh phí thực hiện Nghị định 

136: 1 tỷ 231 triệu đồng; kinh phí nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ Tông 

Khao 2 tỷ 174 triệu đồng. 

+ Chi quốc phòng: 2 tỷ 168 triệu đồng trong đó: Kinh phí sửa chữa đập tràn 

vào Đồn biên phòng Pe Luông từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương; xây 

dựng nhà ở cán bộ chiến sỹ Trạm kiểm soát cửa khẩu Huổi Puốc; xây dựng nhà ở 

CBCS Đồn biên phòng Nậm Là. 

- Nguồn thực hiện CCTL: 9 tỷ 615 triệu đồng là nguồn tiết kiệm thêm 10% 

dự toán chi thường xuyên 2016 để thực hiện CCTL. 

1.2. Chương trình mục tiêu quốc gia, 135 và dự án 5 triệu ha rừng: 3 tỷ 

260 triệu đồng, gồm: 

- Chương trình văn hóa: 354 triệu đồng. 

- Chương trình XD nông thôn mới: 740 triệu đồng. 

- Dự án Trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135 (cũ): 186 triệu đồng.  

- Dự án 5 triệu ha rừng: 1 tỷ 980 triệu đồng. 

1.3. Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 782 tỷ 801 triệu đồng, gồm: 

 - Vốn đầu tư XDCB: 540 tỷ 384 triệu đồng: 

          + Đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài: 246 tỷ 052 triệu đồng. 

 + Đầu tư công trình phục vụ kỷ niệm 50 năm: 3 triệu đồng. 

 + Hỗ trợ vốn đối ứng ODA: 1 tỷ 670 triệu đồng. 
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 + Đầu tư hạ tầng du lịch: 1 tỷ 425 triệu đồng. 

 + Đầu tư hỗ trợ QĐ 186 và NQ 37: 74 tỷ 749 triệu đồng. 

 + Hỗ trợ đồng bào dân tộc rất ít người: 87 triệu đồng. 

 + Đầu tư hạ tầng phát triển giống thủy sản: 2 tỷ 179 triệu đồng. 

 + Đầu tư thực hiện QĐ 120: 2 tỷ 666 triệu đồng. 

 + Đầu tư công trình phục vụ quản lý biên giới: 1 tỷ 037 triệu đồng. 

 + Đầu tư chợ đầu mối nông sản: 2 tỷ 500 triệu đồng. 

 + Đầu tư công trình phục vụ di dân tái định cư: 40 triệu đồng. 

 + Hỗ trợ đầu tư theo NQQH: 614 triệu đồng. 

 + Đầu tư huyện mới thành lập: 11 tỷ 659 triệu đồng. 

 + Hỗ trợ hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu: 28 tỷ 526 triệu đồng. 

 + Chương trình mục tiêu QPAN trên địa bàn trọng điểm: 6 tỷ 601 triệu đồng. 

 + Chương trình bố trí dân cư những nơi cần thiết theo QĐ 193: 3 tỷ 876 

triệu đồng. 

 + Đề án sắp xếp ổn định dân di cư tự do huyện Mường Nhé (QĐ 141/79): 

41 tỷ 172 triệu đồng. 

           + Hỗ trợ xử lý đê, kè phòng chống lụt bào giảm nhẹ thiên tai: 62 tỷ 620 

triệu đồng. 

 + Hỗ trợ kinh phí ổn định ĐCĐC theo QĐ 33: 1 triệu đồng. 

 + Chương trình bảo vệ và phát triển rừng: 52 tỷ 907 triệu đồng. 

  - Vốn sự nghiệp: 242 tỷ 417 triệu đồng, gồm:  

           + Kinh phí đo đạc lập cơ sở dữ liệu, hồ sơ địa chính: 8 tỷ 140 triệu đồng. 

 + Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc rất ít người: 1 tỷ 146 triệu đồng. 

 + Kinh phí ổn định ĐCĐC theo quyết định 33, 1342: 5 tỷ 761 triệu đồng 

+ Kinh phí phân giới cắm mốc biên giới Việt- Lào-Trung: 7 tỷ 079 triệu đồng. 

+ Đề án 79: 191 tỷ 084 triệu đồng. 

+ Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - việc làm và ATLĐ: 2 tỷ 

090 triệu đồng. 

+ Tiểu dự án HTKT chuẩn bị chương trình đô thị miền núi phía bắc: 3 tỷ 

944 triệu đồng. 

+ Cải tạo xử lý ô nhiễm chôn lấp bãi rác TP.ĐBP: 14 tỷ 338 triệu đồng.  

+ Kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông - Xuân: 25 triệu đồng. 

+ Kinh phí trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số: 

178 triệu đồng. 
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+ Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững: 7 tỷ 298 triệu đồng. 

+ Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự ATGT, PCCC, phòng chống tội 

phạm ma túy: 40 triệu đồng. 

+ Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng DTTS, vùng khó khăn: 92 

triệu đồng. 

+ Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội: 137 triệu 

đồng. 

+ Chương trình mục tiêu y tế và dân số: 159 triệu đồng. 

+ Chương trình mực tiêu phát triển văn hóa: 720 triệu đồng. 

+ Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học: 186 triệu đồng. 

1.4. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 9 tỷ 843 triệu đồng, 

gồm: 

- Chi đầu tư: 9 tỷ 643 triệu đồng. 

+ Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 9 tỷ 353 triệu đồng.  

+ Đầu tư từ nguồn đóng góp ủng hộ: 290 triệu đồng (vốn hỗ trợ của Thành 

ủy TP.HCM xây dựng Bệnh viện đa khoa Mường Ảng). 

- Chi thường xuyên: Ngân hàng ĐTPT hỗ trợ khắc phục hậu quả rét đậm rét 

hại: 200 triệu đồng. 

 2. Ngân sách huyện: 374 tỷ 886 triệu đồng, gồm:  

 - Chuyển nguồn trong cân đối: 242 tỷ 339 triệu đồng, gồm:  

+ Chuyển nguồn tăng thu làm lương, dư dự toán tiết kiệm 10%, dư dự 

phòng: 8 tỷ 282 triệu đồng. 

+ Chi đầu tư XDCB, thu từ đấu giá đất, nguồn tăng thu từ ngân sách tỉnh: 9 

tỷ 707 triệu đồng 

+ Sự nghiệp kinh tế chuyển nguồn của sự nghiệp giao thông, thủy lợi, kè 

chống sạt lở, kinh phí quy hoạch, kinh phí giao đất giao rừng, kinh phí nâng cấp, 

cải tạo nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên giáp, kinh phí sử dụng dự phòng ngân 

sách huyện để khắc phục hậu mưa lũ: 166 tỷ 831 triệu đồng.  

+ Kinh phí sửa chữa trường lớp học, chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ 

chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi, hỗ trợ học bổng bán trú, hỗ 

trợ học sinh dân tộc ít người, học sinh khuyết tật và các chính sách hỗ trợ cho học 

sinh: 31 tỷ 656 triệu đồng. 

+ Chi sự nghiệp y tế, văn hóa thông tin và TDTT, phát thanh, truyền hình, 

môi trường: 1 tỷ 260 triệu đồng. 

+ Chi sự nghiệp môi trường: 2 tỷ 448 triệu đồng. 

+ Chi đảm bảo xã hội: 10 tỷ 688 triệu đồng. 

+ Chi an ninh quốc phòng: 436 triệu đồng. 
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+ Chính sách trợ giá, trợ cước: 3 tỷ 215 triệu đồng. 

+ Kinh phí sửa chữa trụ sở và các nhiệm vụ chi thường xuyên khác: 7 tỷ 

816 triệu đồng. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135: 63 tỷ 060 triệu đồng.  

+ Vốn đầu tư: 49 tỷ 874 triệu đồng, gồm: Chương trình giảm nghèo: 42 tỷ 

873 triệu đồng (Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK: 14 tỷ 250 triệu đồng, Viện trợ 

từ chính phủ Ai Len: 2 tỷ 361 triệu đồng; Đầu tư cơ sở các huyện nghèo: 15 tỷ 799 

triệu đồng; Đầu tư theo QĐ 293: 10 tỷ 463 triệu đồng); Chương trình 135 (cũ): 2 

tỷ 081 triệu đồng (Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK 2 tỷ 070 triệu đồng; Viện 

trợ từ chính phủ Ai Len: 11 triệu); Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn: 850 triệu đồng; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 4 tỷ 

070 triệu đồng. 

+ Vốn sự nghiệp: 13 tỷ 186 triệu đồng, gồm: Chương trình giảm nghèo 9 tỷ 

687 triệu đồng; Chương trình việc làm và dạy nghề: 2 tỷ 038 triệu đồng; Các 

Chương trình 135, phòng chống ma túy, XD nông thôn mới: 1 tỷ 461 triệu đồng. 

- Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 66 tỷ 151 triệu đồng, trong đó: 

+ Vốn đầu tư: 28 tỷ 771 triệu đồng, gồm: Thực hiện Quyết định 134: 6 tỷ 

425 triệu đồng; Chương trình bố trí lại dân cư theo QĐ 193: 4 tỷ 956 triệu đồng; 

Đầu tư theo Nghị quyết 30a: 3 tỷ 165 triệu đồng; Định canh định cư theo QĐ 33: 8 

tỷ 659 triệu đồng, kinh phí thực hiện Quyết định 160: 2 tỷ 728 triệu đồng; các dự 

án còn lại: 2 tỷ 838 triêu đồng. 

+ Vốn sự nghiệp: 37 tỷ 380 triệu đồng, gồm: Định canh định cư theo QĐ 

1342: 8 tỷ 424 triệu đồng; kinh phí bố trí sắp xếp dân di cư tự do: 6 tỷ 423 triệu 

đồng; Chính sách hỗ trợ đất trồng lúa: 14 tỷ 277 triệu đồng; kinh phí bảo vệ và 

phát triển rừng: 6 tỷ 447 triệu đồng; các dự án còn lại: 1 tỷ 809 triệu đồng. 

- Chuyển nguồn chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 3 tỷ 336 

triệu đồng, trong đó chuyển nguồn thu đóng góp 2 tỷ 427 triệu đồng.  

3. Ngân sách xã: 45 tỷ 679 triệu đồng, gồm: 

- Chuyển nguồn trong cân đối: 25 tỷ 330 triệu đồng, trong đó: 

+ Chuyển nguồn tăng thu làm lương, dư dự toán tiết kiệm 10%, dư dự 

phòng: 967 triệu đồng. 

+ Đầu tư XDCB tập trung, tiền đấu giá đất, nguồn chưa phân bổ và tăng thu 

làm lương: 14 tỷ 502 triệu đồng. 

+ Chi thường xuyên: 9 tỷ 861 triệu đồng là số chuyển nguồn kinh phí quy 

hoạch, kinh phí sửa chữa các công trình giao, thủy lợi và trụ sở các xã sau mùa 

mưa lũ và một số nhiệm chi an sinh xã hội cuối năm chưa kịp thanh toán. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135: 14 tỷ 336 triệu đồng, 

trong đó:  

+ Vốn đầu tư: 8 tỷ 961 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ tạo việc làm tăng thu nhập 
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thuộc dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo: 673 triệu đồng; Vốn viện trợ từ 

chính phủ Ai len: 6 tỷ 123 triệu đồng; Đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, bản ĐBKK: 1 

tỷ 449 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 716 

triệu đồng. 

+ Vốn sự nghiệp: 5 tỷ 374 triệu đồng, gồm: Kinh phí duy tu bảo dưỡng các 

công trình sau đầu tư các xã ĐBKK và các huyện nghèo: 330 triệu đồng; Dự án hỗ 

trợ phát triển SX cho các xã ĐBKK và hỗ trợ sản xuất đào tạo nghề: 3 tỷ 090 triệu 

đồng; Chương trình XD nông thôn mới: 1 tỷ 852 triệu đồng; kinh phí đào tạo tập 

huấn, Chương trình phòng chống ma túy, tội phạm: 102 triệu đồng. 

- Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 6 tỷ 013 triệu đồng, gồm: Đầu 

tư thực hiện quyết định 134: 5 tỷ 536 triệu đồng; Chính sách hỗ trợ đất trồng lúa: 

425 triệu đồng; Chương trình mục tiêu đảm bảo ATGT, PCCC và phòng chống tội 

phạm và ma túy: 52 triệu đồng. 

V. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1 tỷ đồng. 

VI. Chi trả ngân sách cấp trên: 3 tỷ 266 triệu đồng 

1. Chi trả ngân sách Trung ương: 953 triệu đồng, gồm 

 - Chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg (theo Công văn số 

15369/BTC-NSNN ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính): 933 triệu đồng. 

 - Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo kết luận của Kiểm 

toán nhà nước chuyên ngành II: 20 triệu đồng, gồm: 

2. Nộp trả ngân sách tỉnh: 1 tỷ 339 triệu đồng, gồm: 

+ Chương trình giảm nghèo bền vững (đầu tư theo Quyết định 293): 122 

triệu đồng.  

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 652 triệu đồng. 

+ Chương trình phòng chống ma túy: 232 triệu đồng. 

+ Thực hiện Quyết định 160: 333 triệu đồng. 

3. Chi trả ngân sách huyện: 974 triệu đồng, gồm:  

+ Đầu tư CSHT các huyện nghèo: 615 triệu đồng. 

+ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất các xã đặc biệt khó khăn: 4 triệu đồng. 

+ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 355 triệu đồng. 

VII. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 55 tỷ 597 triệu 

đồng, gồm:  

1. Chi đầu tư: 25 tỷ 790 triệu đồng. 

 - Đầu tư từ nguồn thu Xổ số: 18 tỷ 072 triệu đồng. 

 - Đầu tư từ nguồn huy động đóng góp: 7 tỷ 718 triệu đồng. 

2. Chi thường xuyên: 29 tỷ 807 triệu đồng. 
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  - Chi an ninh – Quốc phòng: 189 triệu đồng. 

  - Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 20 tỷ 811 triệu đồng. 

  - Đảm bảo xã hội: 135 triệu đồng. 

  - Chi quản lý hành chính: 5 tỷ 987 triệu đồng. 

  - Chi Sự nghiệp kinh tế: 965 triệu đồng. 

  - Sự nghiệp môi trường: 1 tỷ 720 triệu đồng. 

 C. KẾT DƯ NGÂN SÁCH 

Kết dư ngân sách địa phương năm 2016: 3 tỷ 700 triệu đồng, gồm: 

1. Kết dư ngân sách tỉnh: 23 triệu đồng là kết dư chi thường xuyên. 

2. Kết dư ngân sách huyện: 3 tỷ 677 triệu đồng, trong đó: 

 * Ngân sách huyện: 1 tỷ 659 triệu đồng. 

- Chi đầu tư: 74 triệu đồng, trong đó kết dư vốn đầu tư đấu giá đất: 45 triệu 

đồng. 

- Chi thường xuyên: 898 triệu đồng là kết dư hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, 

người có uy tín và nhiệm vụ chi TX khác. 

- Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135: 87 triệu đồng. 

+ Vốn đầu tư: 2 triệu đồng là số dư vốn đầu tư của Chương trình 135. 

+ Vốn sự nghiệp: 85 triệu đồng là số dư của các chương trình: Giảm nghèo, 

việc làm và dạy nghề, 135, phòng chống ma tuý và Chương trình văn hóa. 

- Thực hiện một số mục tiêu nhiệm vụ khác: 600 triệu đồng. 

+ Vốn đầu tư: Quyết định 134 và Quyết định 755/QĐ-TTg, Quyết định 160, 

Hỗ trợ làm nhà theo Quyết định 167, vốn đối ứng các dự án giảm nghèo (vốn 

ODA), đầu tư theo Quyết định 193: 585 triệu đồng.  

+ Vốn sự nghiệp: Kinh phí thành lập mới, bồi dưỡng đào tạo cán bộ HTX, 

tổ hợp tác, Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em, Chương trình phòng chống mại 

dâm, Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững: 15 triệu đồng. 

* Ngân sách xã: 2 tỷ 018 triệu đồng, gồm: Kết dư chi đầu tư: 163 triệu 

đồng; Kết dư chi thường xuyên: 1 tỷ 336 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc 

gia, Chương trình 135: 518 triệu đồng. 

D. QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, 

THÀNH PHỐ. 

I. Thu ngân sách: 4.746 tỷ 576 triệu đồng. 

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 454 tỷ 258 triệu đồng. 

     Trong đó: Ngân sách huyện hưởng: 404 tỷ 682  triệu đồng 

3. Thu kết dư: 47 tỷ 610 triệu đồng. 

4. Thu chuyển nguồn: 361 tỷ 697 triệu đồng. 
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5. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3 nghìn 913 tỷ 448 triệu đồng. Gồm: 

 - Thu bổ sung cân đối: 2 nghìn 985 tỷ 448 triệu đồng. 

 - Bổ sung có mục tiêu: 928 tỷ đồng, tăng so với dự toán giao đầu năm là do 

trong năm ngân sách tỉnh thực hiện phân bổ và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách 

các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư, sự nghiệp thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình mục tiêu và thực hiện một số 

mục tiêu nhiệm vụ khác như: kinh phí thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg 

(Quyết định 134 kéo dài), kinh phí định canh định cư theo Quyết định số 

33/2013/QĐ-TTg, kinh phí thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg, vốn đối ứng 

dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc, Chương trình hỗ trợ phát triển hệ 

thống trợ giúp xã hội, giáo dục nghề nghiệp và việc làm, an toàn lao động, chương 

trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững ...; Bổ sung có mục tiêu để thực 

hiện các nhiệm vụ như: kinh phí thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông 

xuân năm 2015-2016, Chính sách miễn thủy lợi phí, Chính sách thực hiện Nghị 

định 136, Luật người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, kinh phí hỗ trợ hộ nghèo 

tiền điện, bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để khắc phục hậu quả thiên 

tai, bổ sung kinh phí để đảm bảo một số nhiệm vụ chi thường xuyên, kinh phí hỗ 

trợ học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP; kinh phí hỗ trợ học sinh dân 

tộc rất ít người theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg, kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho 

trẻ em 3-5 tuổi, kinh phí thực hiện chính sách cấp bù, miễn giảm học phí và hỗ trợ 

chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Chính sách nghỉ hưu trước tuổi 

theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP, kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện, kinh phí thực hiện chính 

sách hỗ trợ phát triển cây cao su, bổ sung kinh phí cho sự nghiệp giáo dục để đảm 

bảo nhu cầu mua sắm trang thiết bị dạy học và sửa chữa trường lớp học và các 

nhiệm vụ chi thường xuyên. 

6. Thu viện trợ: 526 triệu đồng. 

7. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 974 triệu đồng. 

8. Ghi thu quản lý qua ngân sách: 17 tỷ 639 triệu đồng. 

II. Quyết toán chi ngân sách: 4.742 tỷ 899 triệu đồng. Tăng so với dự toán 

giao đầu năm là do trong năm các huyện, thị xã, thành phố được ngân sách tỉnh 

phân bổ từ các nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương, 

bổ sung kinh phí từ dự phòng ngân sách tỉnh, sử dụng dự phòng ngân sách các 

huyện, thị xã, thành phố để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và kinh phí 

chuyển nguồn, kết dư năm trước sang. 

III. Kết dư ngân sách huyện: 3 tỷ 677 triệu đồng.  

Chi tiết thu chi của từng huyện như sau: 

1. Huyện Điện Biên 

a) Tổng thu: 761 tỷ 037 triệu đồng, đạt 130% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 
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- Thu trên địa bàn: 76 tỷ 388 triệu đồng, đạt 103% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Ngân sách huyện được hưởng: 68 tỷ 520 triệu đồng đạt 103% Nghị quyết 

HĐND tỉnh giao. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 638 tỷ 176 triệu đồng đạt 123%  Nghị 

quyết HĐND tỉnh. 

- Thu viện trợ: 526 triệu đồng. 

- Thu kết dư: 3 tỷ 893 triệu đồng.  

- Thu chuyển nguồn:  45 tỷ 821 triệu đồng. 

- Thu cấp dưới nộp lên: 105 triệu đồng. 

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 3 tỷ 996 triệu đồng.  

Tổng thu bao gồm:  

- Ngân sách huyện: 584 tỷ 004 triệu đồng 

- Ngân sách xã:       177 tỷ 033 triệu đồng 

b) Tổng chi: 760 tỷ 220 triệu đồng, đạt 130% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Trong đó:  

- Ngân sách huyện: 583 tỷ 562 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:       176 tỷ 658 triệu đồng. 

c) Kết dư ngân sách: 817 triệu đồng trong đó kết dư có mục tiêu 583 triệu đồng. 

- Ngân sách huyện: 442 triệu đồng, gồm: 

 Kinh phí chi thường xuyên: 4 triệu đồng; dự án hỗ trợ phát triển sản xuất 

(CT 135 cũ) 11 triệu đồng; vốn đầu tư theo quyết định 160/2007/QĐ-TTg: 427 

triệu đồng. 

- Ngân sách xã: 375 triệu đồng là kết dư chi thường xuyên, Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới, kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất các xã đặc 

biệt khó khăn (Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững). 

2. Huyện Tuần Giáo 

a) Tổng thu: 575 tỷ 957 triệu đồng, đạt 133% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu trên địa bàn: 33 tỷ 981 triệu đồng, đạt 123% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Ngân sách huyện được hưởng: 29 tỷ 555 triệu đồng, đạt 119% Nghị quyết 

HĐND tỉnh giao. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 518 tỷ 196 triệu đồng, đạt 127% Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu chuyển nguồn: 17 tỷ 083 triệu đồng. 

- Thu kết dư: 10 tỷ 335 triệu đồng. 

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 788 triệu đồng. 
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Tổng thu bao gồm: 

- Ngân sách huyện:  489 tỷ 006 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:          86 tỷ 951 triệu đồng. 

b) Tổng chi: 575 tỷ 516 triệu đồng, đạt 133% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Trong đó: 

- Ngân sách huyện: 488 tỷ 567 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:         86 tỷ 949 triệu đồng. 

c) Kết dư ngân sách: 441 triệu đồng, là kinh phí kết dư chi thường xuyên, gồm: 

- Ngân sách huyện:  439 triệu đồng. 

- Ngân sách xã: 2 triệu đồng. 

3. Huyện Mường Ảng 

a) Tổng thu: 376 tỷ 476 triệu đồng, đạt 144% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu trên địa bàn: 10 tỷ 811 triệu đồng, đạt 114% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Ngân sách huyện hưởng: 9 tỷ 392 triệu đồng, đạt 112% Nghị quyết HĐND 

tỉnh giao. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 344 tỷ 158 triệu đồng, đạt 136% Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu kết dư: 70 triệu đồng. 

- Thu chuyển nguồn: 21 tỷ 992 triệu đồng. 

- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 615 triệu đồng. 

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 249 triệu đồng. 

Tổng thu bao gồm: 

- Ngân sách huyện: 310 tỷ 437 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:         66 tỷ 039 triệu đồng. 

 b) Tổng chi: 376 tỷ 363 triệu đồng, đạt 144% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Trong đó: 

 - Ngân sách huyện: 310 tỷ 406 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:         65 tỷ 957 triệu đồng. 

 c) Kết dư ngân sách: 113 triệu đồng trong đó kết dư có mục tiêu 62 triệu đồng. 

- Ngân sách huyện: 31 triệu đồng, trong đó kết dư chi thường xuyên 8 triệu 

đồng, kết dư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 23 triệu đồng. 

- Ngân sách xã: 82 triệu đồng, trong đó kết dư chi thường xuyên 43 triệu 

đồng, kết dư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 39 triệu đồng. 

4. Huyện Mường Chà 
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a) Tổng thu: 459 tỷ 193 triệu đồng, đạt 141% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu trên địa bàn: 20 tỷ 668 triệu đồng, đạt 106% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Ngân sách huyện được hưởng: 19 tỷ 831 triệu đồng, đạt 105% Nghị quyết 

HĐND tỉnh giao. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 406 tỷ 914 triệu đồng đạt 133%  Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao.  

- Thu chuyển nguồn: 25 tỷ 577 triệu đồng. 

- Thu kết dư: 6 tỷ 702 triệu đồng. 

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 169 triệu đồng. 

Tổng thu bao gồm: 

- Ngân sách huyện: 389 tỷ 390 triệu đồng. 

- Ngân sách xã: 69 tỷ 803 triệu đồng. 

b) Tổng chi: 458 tỷ 735 triệu đồng, đạt 141% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Trong đó: 

- Ngân sách huyện: 388 tỷ 998 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:         69 tỷ 737đồng. 

c) Kết dư ngân sách: 458 triệu đồng; trong đó kết dư có mục tiêu 40 triệu đồng. 

- Ngân sách huyện: 392 triệu đồng, trong đó kết dư chi đầu tư, chi thường 

xuyên 370 triệu đồng; kết dư chương trình mục tiêu nhiệm vụ khác (hỗ trợ làm 

nhà ở theo Quyết định 167, Chương trình đảm bảo chất lượng trường học-SEQAP, 

Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em, Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề  

nghiệp - việc làm và an toàn lao động) 22 triệu đồng. 

- Ngân sách xã: 66 triệu đồng, bao gồm: Kết dư chi thường xuyên 47 triệu 

đồng, kết dư các Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 5 triệu đồng, Nông 

thôn mới 6 triệu đồng, Chương trình văn hóa 8 triệu đồng. 

5. Huyện Tủa Chùa 

a) Tổng thu: 471 tỷ 811 triệu đồng, đạt 155% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu trên địa bàn: 40 tỷ 194 triệu đồng, đạt  324% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Ngân sách huyện được hưởng: 39 tỷ 069 triệu đồng, đạt 323% Nghị quyết 

HĐND tỉnh giao (do có số tăng vượt dự toán từ tiền đấu giá đất). 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 402 tỷ 228 triệu đồng, đạt 138% Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu chuyển nguồn: 25 tỷ 502 triệu đồng. 

- Thu kết dư: 4 tỷ 854 triệu đồng. 

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 10 triệu đồng. 

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 148 triệu đồng 
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Tổng thu bao gồm: 

- Ngân sách huyện: 399 tỷ 742 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:          72 tỷ 069 triệu đồng. 

b) Tổng chi: 471 tỷ 360 triệu đồng đạt 155% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

-  Ngân sách huyện: 399 tỷ 483 triệu đồng. 

-  Ngân sách xã:         71 tỷ 877 triệu đồng. 

c) Kết dư ngân sách: 451 triệu đồng trong đó kết dư có mục tiêu 137 triệu đồng. 

- Ngân sách huyện: 259 triệu đồng, gồm:   

Kết dư chi đầu tư từ nguồn đấu giá đất 45 triệu đồng; vốn đối ứng các dự án 

giảm nghèo 28 triệu đồng; chi thường xuyên 66 triệu đồng; Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề, 

Chương trình 135 cũ 48 triệu đồng; vốn đối ứng các dự án giảm nghèo - ODA, 

kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hợp tác xã, Chương trình phòng chống mại 

dâm 72 triệu đồng. 

- Ngân sách xã: 192 triệu đồng, bao gồm kết dư chi thường xuyên 175 triệu 

đồng, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 13 triệu đồng, Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới 4 triệu đồng.  

6. Huyện Mường Nhé 

a) Tổng thu: 537 tỷ 938 triệu đồng, đạt 165% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu trên địa bàn: 24 tỷ 814 triệu đồng, đạt 191% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Ngân sách huyện hưởng: 23 tỷ 958 triệu đồng, đạt 194% Nghị quyết 

HĐND tỉnh giao (do có số tăng vượt dự toán từ tiền đấu giá đất). 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 399 tỷ 679 triệu đồng đạt 128% Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu chuyển nguồn: 106 tỷ 601 triệu đồng. 

- Thu kết dư: 150 triệu đồng. 

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 110 triệu đồng. 

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 7 tỷ 440 triệu đồng. 

Tổng thu bao gồm: 

- Ngân sách huyện: 462 tỷ 657 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:         75 tỷ 281 triệu đồng. 

b) Tổng chi: 537 tỷ 938 triệu đồng, đạt 165 %  Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Trong đó: 

- Ngân sách huyện:  462 tỷ 657 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:         75 tỷ 281 triệu đồng. 
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c) Kết dư ngân sách: 0 đồng. 

7. Huyện Điện Biên Đông 

a) Tổng thu: 519 tỷ 571 triệu đồng, đạt 143% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu trên địa bàn: 7 tỷ 581 triệu đồng, đạt 120% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Ngân sách huyện hưởng: 7 tỷ 323 triệu đồng, đạt 119% Nghị quyết HĐND 

tỉnh giao. 

 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 483 tỷ 107 triệu đồng, đạt 135%  Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao. 

          - Thu chuyển nguồn: 19 tỷ 193 triệu đồng. 

- Thu kết dư ngân sách: 9 tỷ 384 triệu đồng. 

- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 4 triệu đồng. 

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 560 triệu đồng. 

Tổng thu bao gồm: 

- Ngân sách huyện:  446 tỷ 995 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:          72 tỷ 576 triệu đồng. 

b) Tổng chi: 519 tỷ 246 triệu đồng, đạt 143% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Trong đó: 

- Ngân sách huyện:  446 tỷ 919 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:          72 tỷ 327 triệu đồng. 

c) Kết dư ngân sách: 325 triệu đồng là kết dư có mục tiêu. Trong đó: 

 - Kết dư ngân sách huyện: 76 triệu đồng, gồm: Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững 2 triệu đồng, Chương trình mục tiêu nhiệm vụ khác (vốn đầu tư 

theo Quyết định 134, Quyết định 193, Chương trình đảm bảo chất lượng trường 

học -SEQAP) 74 triệu đồng. 

- Kết dư ngân sách xã: 249 triệu đồng, trong đó: Chương trình MTQG giảm 

nghèo bền vững 58 triệu đồng, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 191 

triệu đồng. 

8. Thành Phố Điện Biên Phủ 

a) Tổng thu: 446 tỷ 950 triệu đồng, đạt 121% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu trên địa bàn: 224 tỷ 136 triệu đồng, đạt 93% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Ngân sách thành phố hưởng: 193 tỷ 135 triệu đồng, đạt 88% Nghị quyết 

HĐND tỉnh giao. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 178 tỷ 011 triệu đồng, đạt 121% Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu chuyển nguồn: 61 tỷ 382 triệu đồng. 
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- Thu kết dư ngân sách: 11 tỷ 055 triệu đồng. 

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 3 tỷ 367 triệu đồng. 

 Tổng thu bao gồm: 

- Ngân sách Thành phố: 394 tỷ 790 triệu đồng. 

- Ngân sách xã, phường: 52 tỷ 160 triệu đồng. 

 b) Tổng chi: 445 tỷ 879 triệu đồng, đạt 120% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Trong đó: 

- Ngân sách Thành phố: 394 tỷ 772 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:                51 tỷ 108 triệu đồng. 

c) Kết dư ngân sách: 1 tỷ 071 triệu đồng trong đó kết dư có mục tiêu 57 

triệu đồng. 

- Kết dư ngân sách thành phố: 19 triệu đồng, trong đó kết dư chi thường 

xuyên 12 triệu đồng, Chương trình 135 (cũ) 1 triệu đồng, Chương trình phòng 

chống ma túy 1 triệu đồng, hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167 1 triệu đồng, Chương 

trình bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hợp tác xã 4 triệu đồng. 

- Kết dư ngân sách xã, phường: 1 tỷ 052 triệu đồng, bao gồm: kết dư chi 

thường xuyên 1 tỷ 002 triệu đồng, Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương 

trình MTQG giảm nghèo bền vững 50 triệu đồng. 

9. Thị xã Mường Lay 

a) Tổng thu: 121 tỷ 689 triệu đồng, đạt 127% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu trên địa bàn: 10 tỷ 517 triệu đồng, đạt 110% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Ngân sách thị xã hưởng: 8 tỷ 840 triệu đồng, đạt 107% Nghị quyết HĐND 

tỉnh giao. 

 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 105 tỷ 070 triệu đồng, đạt 120% Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu chuyển nguồn: 6 tỷ 680 triệu đồng. 

- Thu kết dư ngân sách: 179 triệu đồng. 

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách: 920 triệu đồng. 

Tổng thu bao gồm: 

- Ngân sách thị xã:  106 tỷ 815 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:         14 tỷ 874 triệu đồng. 

b) Tổng chi: 121 tỷ 689 triệu đồng, đạt 127% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Trong đó: 

- Ngân sách thị xã:  106 tỷ 815 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:         14 tỷ 874 triệu đồng. 
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c) Kết dư ngân sách: 0 đồng. 

10. Huyện Nậm Pồ 

a) Tổng thu: 475 tỷ 953 triệu đồng, đạt 138% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

- Thu trên địa bàn: 5 tỷ 169 triệu đồng, đạt 110% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Ngân sách huyện hưởng: 5 tỷ 060 triệu đồng, đạt 110% Nghị quyết HĐND 

tỉnh giao. 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 437 tỷ 909 triệu đồng, đạt 129% Nghị 

quyết HĐND tỉnh giao.  

- Thu chuyển nguồn: 31 tỷ 866 triệu đồng. 

- Thu kết dư: 988 triệu đồng. 

- Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 130 triệu đồng. 

Tổng thu bao gồm: 

- Ngân sách huyện: 385 tỷ 438 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:         90 tỷ 515 triệu đồng. 

b) Tổng chi: 475 tỷ 953 triệu đồng, đạt 138% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. 

Trong đó: 

- Ngân sách huyện: 385 tỷ 438 triệu đồng. 

- Ngân sách xã:         90 tỷ 515 triệu đồng. 

c) Kết dư ngân sách:  0 đồng. 

Trên đây là báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016, 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét phê chuẩn./. 
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