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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________ __________________________________ 

Số: 10/2014/NQ-HðND Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

  
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương năm 2013 

––––––––– 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 24 tháng 11năm 2014 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; Báo cáo thẩm tra 
của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương năm 2013: 

 1. Tổng thu ngân sách ñịa phương: 10.508.205 triệu ñồng, trong ñó: 

    - Thu từ kinh tế ngân sách ñịa phương ñược hưởng:  

3.001.750 triệu ñồng; 

    - Thu trợ cấp từ ngân sách Trung ương: 5.333.276 triệu ñồng; 

    - Thu kết dư ngân sách năm 2012: 6.197 triệu ñồng; 

    - Thu chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ chi từ năm 
2012 sang năm 2013: 

 

1.456.146 triệu ñồng; 

    - Thu vay ñầu tư cơ sở hạ tầng: 410.000 triệu ñồng; 

    - Thu hoàn trả ngân sách cấp trên: 1.872 triệu ñồng; 

    - Thu phản ánh qua ngân sách: 298.964 triệu ñồng; 

 2. Tổng chi ngân sách ñịa phương:              10.501.109 triệu ñồng 

 3. Kết dư ngân sách ñịa phương năm 2013:           7.096 triệu ñồng  

trong ñó: 
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    - Kết dư ngân sách tỉnh:   0 triệu ñồng 

    - Kết dư ngân sách cấp huyện: 2.577 triệu ñồng 

    - Kết dư ngân sách cấp xã: 4.519 triệu ñồng 

 ðiều 2. Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVII, kỳ 
họp thứ Chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./. 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

________ __________________________________ 

Số: 10/2014/NQ-HðND Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014 

  
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương năm 2013 

––––––––– 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 240/BC-UBND ngày 24 tháng 11năm 2014 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013; Báo cáo thẩm tra 
của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

 ðiều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương năm 2013: 

 1. Tổng thu ngân sách ñịa phương: 10.508.205 triệu ñồng, trong ñó: 

    - Thu từ kinh tế ngân sách ñịa phương ñược hưởng:  

3.001.750 triệu ñồng; 

    - Thu trợ cấp từ ngân sách Trung ương: 5.333.276 triệu ñồng; 

    - Thu kết dư ngân sách năm 2012: 6.197 triệu ñồng; 

    - Thu chuyển nguồn, chuyển nhiệm vụ chi từ năm 
2012 sang năm 2013: 

 

1.456.146 triệu ñồng; 

    - Thu vay ñầu tư cơ sở hạ tầng: 410.000 triệu ñồng; 

    - Thu hoàn trả ngân sách cấp trên: 1.872 triệu ñồng; 

    - Thu phản ánh qua ngân sách: 298.964 triệu ñồng; 

 2. Tổng chi ngân sách ñịa phương:              10.501.109 triệu ñồng 

 3. Kết dư ngân sách ñịa phương năm 2013:           7.096 triệu ñồng  

trong ñó: 
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    - Kết dư ngân sách tỉnh:   0 triệu ñồng 

    - Kết dư ngân sách cấp huyện: 2.577 triệu ñồng 

    - Kết dư ngân sách cấp xã: 4.519 triệu ñồng 

 ðiều 2. Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVII, kỳ 
họp thứ Chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./. 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 

 


