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   HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
 HUYỆN CẨM KHÊ 
               ––––––– 
    Số:  11/2006/NQ-HðND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  –––––––––––––––––––––––– 

   Cẩm Khê, ngày 27 tháng 12  năm 2006 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về dự toán thu NSNN trên ñịa bàn; dự toán thu, 
chi ngân sách huyện; năm 2007 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ  

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ TÁM 
 

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 vào 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: 3412/Qð-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007.  

Căn cứ Quyết ñịnh số: 3438/2006/Qð-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của 
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 
2007.  

Căn cứ vào Nghị quyết số : 84/2006/NQ-HðND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của 
HðND tỉnh Phú Thọ về ñịnh mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách ñịa phương 
năm 2007 - thời kỳ ổn ñịnh ngân sách giai ñoạn 2007 - 2010. 

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1124/TT-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2006 của 
UBND huyện Cẩm Khê về việc phê chuẩn dự toán ngân sách năm 2007;  

Báo cáo thẩm ñịnh số: 20/BC-Tð ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Ban Kinh tế xã 
hội về Dự toán ngân sách Nhà nước huyện Cẩm Khê năm 2007, thảo luận.  

QUYẾT NGHỊ:  

ðiều 1. Phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2007 với các nội dung 
cụ thể sau: 
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1. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2007: 79.031 triệu ñồng. Trong ñó: 

+ Thu trên ñịa bàn huyện: 5.994 triệu ñồng.  

Gồm: - Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh: 2.100 triệu ñồng  

  - Thuế sử dụng ñất nông nghiệp:  40 triệu ñồng  

  - Lệ phí trước bạ: 70 triệu ñồng  

  - Thuế nhà ñất: 280 triệu ñồng  

  - Thuế chuyển quyền SDð: 70 triệu ñồng  

  - Thuế cấp quyền SDð: 2.000 triệu ñồng  

  - Tiền cho thuê ñất: 30 triệu ñồng  

  - Phí lệ phí: 450 triệu ñồng  

  - Thu hoa lợi công sản: 400 triệu ñồng  

  - Thu khác ngân sách: 554 triệu ñồng  

+ Phần ngân sách huyện ñược hưởng: 5.481 triệu ñồng  

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 73.550 triệu ñồng.  

2. Tổng chi ngân sách huyện: 79.031 triệu ñồng.  

- Chi ñầu tư phát triển: 2.500 triệu ñồng  

- Chi thường xuyên: 75.885 triệu ñồng  

- Dự phòng ngân sách: 646 triệu ñồng 

3. Phương án phân bổ dự toán ngân sách huyện: 79.031 triệu ñồng  

Trong ñó: 

a) Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp huyện: 56.783 triệu ñồng  

b) Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp xã: 22.248 triệu ñồng  

 

ðiều 2. Các giải pháp chủ yếu:  

1. Về thu ngân sách:  

a) Tổ chức, quản lý thu nộp ngân sách theo ñúng các chế ñộ chính sách quy ñịnh 
của Nhà nước. Thực hiện tốt các biện pháp quản lý và khai thác các nguồn thu trên 
ñịa bàn. Chú trọng ñến thu thuế NQD, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác ủy nhiệm 
thu, ñưa vào lập sổ bộ và quản lý các hộ kinh doanh trên ñịa bàn. Tăng cường công 
tác kiểm tra chống thất thu ngân sách Nhà nước, kiên quyết xử lý các ñối tượng 
không chấp hành chính sách thuế của Nhà nước. Các cấp, các ngành tăng cường phối 
hợp, tuyên truyền vận ñộng nhân dân thực hiện tốt chính sách thuế nhằm tăng thu cho 
ngân sách.  

b) UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ ñạo các cơ quan, ban ngành trên ñịa bàn 
phối hợp với cơ quan thuế, thực hiện kiểm tra kiểm soát chống các hành vi chốn lậu 
thuế, gian lận thương mại, tập trung  vào những ñịa bàn, những lĩnh vực hiện ñang 



64 CÔNG BÁO Số 18 - 31 - 12 - 2006

thất thu lớn. Công tác kiểm tra thường xuyên theo chế ñộ quy ñịnh ñối với tất cả các 
ñối tượng thu nộp ngân sách trên ñịa bàn.  

c) Tăng cường sự chỉ ñạo của các cấp, các ngành, mở rộng việc quy hoạch chi tiết 
tạo quỹ ñất ñể ñấu giá, tạo nguồn lực ñể ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh 
tế - xã hội từ cấp huyện ñến cấp xã, thị trấn. Huy ñộng các nguồn lực dành cho ñầu 
tư, sử dụng hợp lý các nguồn vốn ngân sách, vốn ñóng góp của nhân dân cho ñầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng.  

d) Phần vượt thu ngân sách năm 2007 so với dự toán giao các cấp ngân sách ñược 
hưởng theo tỷ lệ quy ñịnh phải sử dụng tối thiểu 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. Trường hợp số thu ngân sách trên ñịa 
bàn trong năm ngân sách không ñạt so với dự toán giao ñã ñược HðND thông qua. 
UBND cùng cấp, 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 thường trực HðND cùng cấp xem xét quyết ñịnh.  

2. Về chi ngân sách:  

a) UBND các cấp ban hành những giải pháp và tổ chức hướng dẫn ñối với các 
ñơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước, nhằm quản lý sử dụng ñúng chế ñộ, hiệu quả, 
tiết kiệm ngân sách, ñúng mục tiêu, nhiệm vụ ñã ñược UBND tỉnh giao. 

b) UBND các cấp các ñơn vị dự toán phải sử dụng ngân sách Nhà nước trong 
phạm vi dự toán ñược giao, ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức chỉ tiêu, nghiêm cấm  
các trường hợp chiếm dụng cho vay, vay trái các quy ñịnh của pháp luật. Trong quá 
trình ñiều hành ngân sách phải quản lý chặt chẽ vốn ngân sách Nhà nước, chống thất 
thoát, lãng phí, nhất là trong ñầu tư xây dựng cơ bản.  

c) Quản lý chặt chẽ các khoản chi tiêu, mua sắm trang thiết bị, tài sản theo ñúng 
chế ñộ tiêu chuẩn, ñịnh mức Nhà nước. Cơ quan Tài chính, Kho bạc, cơ quan quản lý 
Nhà nước các cấp, theo chức năng nhiệm vụ ñược giao, có kế hoạch tổ chức thực 
hiện việc kiểm tra kiểm soát chi ngân sách. Tăng cường sự giám sát của các cơ quan 
dân cử, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân ñối với các khoản thu, chi ngân sách Nhà 
nước, kiểm tra giám sát việc thực hiện các công trình ñầu tư XDCB từ nguồn vốn 
NSNN, các khoản huy ñộng  ñóng góp của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 
sở. Thủ trưởng các ñơn vị  sử dụng ngân sách Nhà nước chịu trách nhiệm về việc sử 
dụng kinh phí. 

d) UBND các xã, thị trấn, các cơ quan ñơn vị, ñơn vị sự nghiệp có thu ñược giao 
mức phân bổ dự toán ngân sách năm 2007, phải thực hiện tiết kiệm chi thường  xuyên 
theo quy ñịnh ñể tạo nguồn thực hiện việc cải cách tiền lương mới năm 2007. 

e) ðối với nguồn dự phòng ngân sách UBND các cấp khi sử dụng, ñịnh kỳ báo 
cáo Thường trực HðND, báo cáo HðND cùng cấp tại kỳ họp gần nhất.  
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g) 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.  

 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện:  

1. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Khê tổ chức triển khai Nghị quyết này; 

2. 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 ñược HðND huyện Cẩm Khê khóa XVI kỳ họp thứ tám thông qua 
ngày 27 tháng 12 năm 2006.  

CHỦ TỊCH 

Trần Tiến Văn (ñã ký) 


