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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /2017/NQ-HĐND  Hà Nội, ngày     tháng 12 năm 2017 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và  

thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 05 

(Từ ngày     đến ngày     tháng 12 năm 2017) 

 

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; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Sau khi xem xét Tờ trình số         /TTr-UBND ngày     /11/2017 của UBND 

Thành phố về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và 

thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của Thành phố; Báo cáo 

thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến 

thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp 

huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của Thành phố, cụ thể 

như sau: 

1. Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện: 

a) Hội đồng nhân dân cấp xã xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà 

nước tại kỳ họp giữa năm, chậm nhất là 06 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách. 

b) Hội đồng nhân dân cấp huyện xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà 

nước tại kỳ họp giữa năm, chậm nhất là 07 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách. 

2. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội:  

Dự thảo 
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a) Uỷ ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương 

đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra (Ban Kinh tế - xã hội của Hội 

đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và Ban Kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân 

dân Thành phố); đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp, chậm nhất là 15 

ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp mình. 

b) Uỷ ban nhân dân các cấp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng 

cấp về quyết toán ngân sách địa phương để cho ý kiến trước khi trình Hội đồng 

nhân dân, chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của Hội đồng nhân 

dân cấp mình. 

Điều 2. Giao Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và Ủy ban nhân dân 

các cấp: 

1. Tổ chức thực hiện quy định tại Nghị quyết này.  

2. Báo cáo, phản ánh các vấn đề phát sinh cần điều chỉnh trong quá trình 

thực hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố để tổng hợp, trình Thường trực Hội 

đồng nhân dân Thành phố để xử lý và báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố tại 

kỳ họp gần nhất. 

Điều 3. Điều khoản thi hành: 

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố; các Ban của Hội 

đồng nhân dân Thành phố; các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân 

Thành phố giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

Thành phố. 

2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XV 

kỳ họp thứ 05 thông qua ngày …/12/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2018./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ban công tác đại biểu UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội; 

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQTP; 

- Các vị Đại biểu HĐND Thành phố; 

-Văn phòng Thành ủy và các Ban của Thành ủy; 

- VP HĐNDTP, VP UBNDTP; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; 

- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã; 

- Các cơ quan thông tấn báo chí; 

- Lưu: VP HĐNDTP. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

 

 


