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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    HUYỆN CẨM KHÊ                                 ðộc lập - Tự do- Hạnh phúc 
     
Số: 08/2014/NQ-HðND                     Cẩm Khê, ngày 26 tháng 12  năm 2014 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về dự toán thu NSNN trên ñịa bàn; Dự toán chi ngân sách ñịa phương; 

Phương án phân bổ ngân sách năm 2015 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA 
 
 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
 Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
 Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 59/2003 /TT-BTC ngày 23/6/2003  của Bộ 
Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60 và hướng dẫn thi hành Luật ngân 
sách nhà nước; 
 Căn cứ vào Nghị ñịnh số 73/2003/Nð-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban 
hành Quy chế xem xét, quyết ñịnh dự toán và phân bổ ngân sách ñịa phương, phê 
chuẩn Quyết toán ngân sách ñịa phương; 
 Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh về quản lý ngân sách xã và các hoạt ñộng tài chính khác của xã, phường, thị 
trấn; 

Căn cứ Quyết ñịnh số: 3169/Qð-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của  Chủ 
tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách ñịa phương năm 
2015; 
 Sau khi xem xét Tờ trình số: 1393/TTr-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của 
UBND huyện Cẩm Khê về việc ñề nghị phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2015; 
 Báo cáo thẩm tra số: 28/BC- KTXH ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Ban kinh 
tế - xã hội về dự toán ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2015. HðND huyện Cẩm khê 
khoá XVII, kỳ họp thứ mười ba ñã thảo luận - Thống nhất, 
 

QUYẾT NGHỊ : 
 

ðiều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước trên ñịa bàn, dự toán thu, chi 
ngân sách ñịa phương, phương án phân bổ ngân sách năm 2015 với các nội dung cụ 
thể sau: 
 I. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2015: 

1.Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2015:  447.772 triệu ñồng. 
Trong ñó : 
1.1 Thu trên ñịa bàn: 38.368 triệu ñồng.  
- Thu ngoài quốc doanh: 11.000 triệu ñồng 
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- Thuế thu nhập cá nhân: 1.150 triệu ñồng 
- Lệ phí trước bạ : 5.600 triệu ñồng 
- Thuế SD ñất phi NN: 150 triệu ñồng 
- Thu tiền SDð: 12.000 triệu ñồng 
- Tiền cho thuê ñất: 300 triệu ñồng 
- Phí, lệ phí : 2.000 triệu ñồng 
- Thu hoa lợi công sản: 2.180 triệu ñồng 
- Thu khác ngân sách : 2.500 triệu ñồng 
- Thu phí bảo trì ñường bộ: 1.488 triệu ñồng 
1.2 Nguồn cải cách tiền lương: 6.629 triệu ñồng. 
1.3 Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 402.775 triệu ñồng. 
  

2.Tổng chi ngân sách huỵên năm 2015:  438.416 triệu ñồng. 
Trong ñó : 
2.1- Chi ñầu tư phát triển: 10.065 triệu ñồng 
2.2- Chi thường xuyên: 426.351 triệu ñồng 
Bao gồm: 
* Chi sự nghiệp kinh tế:  20.344 triệu ñồng 
* Sự nghiệp giáo dục và ñào tạo: 233.896 triệu ñồng 
- Sự nghiệp Giáo dục: 232.862 triệu ñồng 
- Sự nghiệp ñào tạo: 1.034 triệu ñồng 
* Sự nghiệp Văn hoá TT-TDTT-PTTH: 2.894 triệu ñồng 
* Chi ñảm bảo xã hội: 24.094 triệu ñồng 
* Chi quản lý Hành chính-ðảng-ðòan Thể: 27.439,3 triệu ñồng 
* Trung tâm DS KHHGð: 3.168 triệu ñồng 
* Chi quốc phòng : 557 triệu ñồng 
* Chi an ninh :  237 triệu ñồng 
* Chi chương trình mục tiêu: 12 triệu ñồng 
* Chi khác ngân sách: 6.700 triệu ñồng 
* Chi bổ sung cân ñối ngân sách xã: 92.456,7 triệu ñồng 
* Nguồn cải cách tiền lương: 2.565 triệu ñồng 
2.3- Dự phòng ngân sách : 2.000 triệu ñồng 
 

3. Cân ñối thu chi ngân sách huyện năm 2015: 
3.1 Tổng thu ngân sách nhà nước: 447.772 triệu ñồng.  
Trong ñó: Thu ngân sách huyện hưởng: 438.416 triệu ñồng. 
1.1 Thu trên ñịa bàn (huyện, xã hưởng): 29.012 triệu ñồng 
1.2 Nguồn cải cách tiền lương: 6.629 triệu ñồng. 
1.3 Thu trợ cấp ngân sách cấp trên:  402.775 triệu ñồng 
3.2 Tổng chi ngân sách huyện:  438.416 triệu ñồng 
4. Các giải pháp chủ yếu 
a) Về thu ngân sách 
Chấp hành nghiêm túc ñầy ñủ các chủ trương, văn bản quy ñịnh của pháp luật 

về thu ngân sách bảo ñảm phấn ñấu vượt và ñạt dự toán giao năm 2015. 
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ðẩy mạnh nguồn lực phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển các mô hình 
sản xuất có giá trị kinh tế cao, gắn với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, triển khai 
thực hiện có hiệu quả cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất kinh doanh, quan tâm 
tạo ñiều kiện tiếp cận vốn, tín dụng ñầu tư, rà soát tháo gỡ khó khăn liên quan ñến sản 
xuất kinh doanh, tập trung ñẩy mạnh việc thực hiện ñăng ký thuế, kê khai nộp thuế ... 

Tập trung chỉ ñạo công tác quản lý nhà nước về thu ngân sách. Phân tích 
những yếu tố ảnh hưởng ñến nguồn thu NSNN trên ñịa bàn, trên cơ sở ñó chỉ ñạo các 
cơ quan, các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan thuế khai thác triệt ñể các nguồn thu 
trên ñịa bàn. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn ñể tăng khả năng tiếp cận vay vốn cho 
các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể các hộ, các 
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển. 

ðẩy mạnh ñôn ñốc thu ñúng, thu ñủ, thu triệt ñể các nguồn thu theo quy ñịnh 
trên ñịa bàn cho ngân sách, tích cực kịp thời các nguồn thu ñã giãn, hoãn ñến kỳ thu 
nộp vào ngân sách và sử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 
Tăng cường theo dõi kiểm tra, kiểm soát việc kê khai nộp thuế của các cá nhân, tổ 
chức ñơn vị sản xuất kinh doanh tránh tồn ñọng nợ thuế kéo dài.  

Tích cực tạo ñiều kiện thu hút các nguồn vốn ñầu tư, khuyến khích tạo ñiều 
kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. 

UBND các xã tăng cường công tác quản lý sử ñụng dất ñai từ khâu quy hoạch 
sử dụng ñất, lập hồ sơ ñịa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, chuyển 
nhượng ñất ñai ñể tổ chức quản lý thu nộp ngân sách kịp thời, ñầy ñủ, ñúng quy ñịnh. 

Trong năm 2015 chủ ñộng và tích cực triển khai có quỹ ñất ñể ñấu giá tạo 
nguồn vốn ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, coi ñây là nguồn thu chủ yếu ñể ñầu tư xây 
dựng cơ sở, trả nợ cho các công trình ñã hoàn thành bàn giao ñưa vào sử dụng và là 
nguồn vốn ñối ứng cho các công trình. 

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế, các chính 
sách mới về thuế khi nhà nước ban hành. Thực hiện ñồng bộ các biện pháp quản lý 
ñối với tất cả các khoản thu trên từng ñịa bàn, từng ñối tượng nộp thuế. Tích cực 
kiểm tra rà soát các hộ kinh doanh, ñiều chỉnh mức thu hợp lý. Khai thác tốt các 
nguồn thu phát sinh trên ñịa bàn, ñôn ñốc các doanh nghiệp tư nhân thực hiện tốt 
nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước. Quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên khoáng 
sản (ñất, ñá, cát sỏi), ñôn ñốc thu nộp kịp thời phí bảo vệ môi trường. 

Tích cực tranh thủ sự ủng hộ từ các nguồn lực bên ngoài, ñồng thời tăng cường 
khai thác các nguồn lực xã hội khác ñể ñầu tư xây dựng kết cấu hậ tầng, tạo ñiều kiện 
ñể phát triển kinh tế xã hội của huyện. 

Nguồn vượt thu ngân sách năm 2015 so với dự toán giao các cấp ngân sách 
ñược hưởng theo tỷ lệ quy ñịnh phải sử dụng 50% ñể thực hiện cải cách chế ñộ tiền 
lương mới. Số còn lại sử dụng ñể phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai 
(nếu có) ñầu tư phát triển kinh tế, XDCB và một số các nội dung khác theo quy ñịnh. 
UBND các cấp phải xây dựng phương án sử dụng số tăng thu ngân sách cấp mình 
ñược hưởng, thống nhất với Thường trực HðND cùng cấp và báo cáo kết quả với 
HðND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất. 

Trong năm ngân sách 2015 số thu ngân sách trên ñịa bàn của các ñịa phương 
nếu không ñạt so với dự toán giao ñã ñược HðND huyện thông qua UBND cùng cấp, 
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xây dựng phương án ñiều chỉnh giảm chi tương ứng, cắt giảm hoặc hoãn, giãn những 
khoản chi tương ứng, những khoản chi chưa thực sự cần thiết, báo cáo HðND cùng 
cấp xem xét quyết ñịnh. 

  b) Về chi ngân sách 
Thực hiện ñầy ñủ, nguyên tắc các quy ñịnh của pháp luật về chi ngân sách, bảo 

ñảm ñiều hành chi theo ñúng dự toán giao năm 2015. Quản lý ñiều hành chi ngân 
sách theo dự toán ñã ñược HðND huyện phân bổ thông qua. ðối với chi ñầu tư phát 
triển ưu tiên thanh toán nợ ñọng khối lượng các công trình ñã hoàn thành bàn giao 
ñưa vào sử dụng năm 2014 sau ñó rà soát sắp xếp theo thứ tự ñầu tư nhất là hạ tầng 
giao thông, cơ sở vật chất trường học, kênh mương nội ñồng… ñối với chi thường 
xuyên, bố trí ñủ bảo ñảm chế ñộ cho con người và những yêu cầu cần thiết ñể bảo 
ñảm cho bộ máy hệ thống chính trị hoạt ñộng, quản lý chặt chẽ các khoản chi 
tiêu,mua sắm trang thiết bị, tài sản theo ñúng chế ñộ tiêu chuẩn ñịnh mức quy ñịnh 
của nhà nước, bảo ñảm tiết kiệm chi hạn chế tối ña các khoản chi phát sinh ngoài dự 
toán và phải bảo ñảm ñúng nguyên tắc quy ñịnh. 

UBND các xã, thị trấn căn cứ vào ñịnh mức phân bổ theo quy ñịnh của tỉnh và 
Nghị quyết HðND huyện, khả năng nguồn thu cân ñối của xã, thị trấn ñể xây dựng 
phương án chi trình HðND xã, thị trấn quyết ñịnh các mức chi cụ thể cho từng lĩnh 
vực hoạt ñộng, từng nhiệm vụ chi cụ thể tăng hay giảm do HðND xã, thị trấn quyết 
ñịnh theo quy ñịnh. 

Các ñơn vị ñược giao dự toán chi căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng 
lĩnh vực ñể phân bổ cho các nội dung ñảm bảo chính xác, sát với yêu cầu nhiệm vụ 
của ñơn vị. Việc ñiều hành ngân sách ñảm bảo theo thứ tự ưu tiên chi cho con người. 
Trong quá trình sử dụng ngân sách phải ñảm bảo chế ñộ ñịnh mức quy ñịnh. Thủ 
trưởng các ñơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm về hiệu quả 
sử dụng ngân sách của ñơn vị mình.  

Tăng cường huy ñộng mọi nguồn lực, tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên và các 
nguồn vốn bên ngoài, tập trung nguồn lực cho ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Quản 
lý, giám sát lĩnh vực XDCB từ khâu thực hiện các thủ tục về XDCB ñể thanh quyết 
toán, bàn giao công trình ñưa vào sử dụng 

UBND huyện căn cứ vào ñịnh mức phân bổ tại Nghị quyết này, giao nhiệm vụ 
thu, chi ngân sách cho từng cơ quan ñơn vị trực thuộc cấp huyện; nhiệm vụ thu, chi 
và mức bổ sung cân ñối từ ngân sách huyện cho ngân sách xã, thị trấn. 

Bố trí nguồn kinh phí ñể chi cho các nhiệm vụ công tác ñã ñược HðND huyện 
ban hành Nghị quyết (Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết 
về Chương trình giảm nghèo bền vững giai ñoạn 2015 - 2020; Nghị quyết về ñiều 
chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng ñất giai ñoạn 2015 - 2020, kế hoạch sử dụng ñất 
năm 2015). 

Các cấp các ngành phải quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả ngân sách. Thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, ñẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính của các cấp, các ngành ñể 
nâng cao công tác quản lý tài chính trong các lĩnh vực nhằm quản lý kinh phí, tài sản 
công chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những trường hợp 
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vi phạm quản lý ngân sách, góp phần làm lành mạnh công tác quản lý và ñiều hành 
ngân sách của cơ sở. 

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành ñoàn thể trong việc 
tuyên truyền các chính sách mới và sự giám sát việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực 
hiện các chỉ tiêu thu, chi ngân sách năm 2015.  

 
ðiều 2 . Hội ñồng Nhân dân huyện giao: 
Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Khê tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; 
Thường trực HðND, các Ban HðND, ñại biểu HðND huyện tăng cường công 

tác giám sát, ñôn ñốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết. 
 

 Nghị quyết này ñược HðND huyện Cẩm Khê khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 - 
2016, kỳ họp thứ XIII thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2014./. 
 

 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

         Trần Tiến Văn 

 
 


