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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN CẨM KHÊ 

 
Số: 01/2015/NQ-HðND 

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

 
               Cẩm Khê, ngày 17  tháng 7 năm 2015 

              
                             
 

NGHỊ QUYẾT 
 Phê chuẩn Quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2014 

 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ 
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN  

 
 
 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 /11/2003; 
 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; 
 Căn cứ 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; 
 Sau khi xem xét Tờ trình số: 590/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của 
UBND huyện Cẩm Khê về việc ñề nghị Phê duyệt Quyết toán ngân sách năm 2014; 
 Báo cáo thẩm tra số: 13/BC- KTXH ngày  10 tháng 7 năm 2015 của Ban Kinh 
tế - Xã hội HðND huyện về Quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2014 và thảo 
luận, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê chuẩn Quyết toán thu - chi ngân sách huyện năm 2014 với các nội 
dung sau: 

I. Tổng thu ngân sách huyện Cẩm Khê năm 2014: 698.159.384.421 ñồng 
Trong ñó : 
1.Thu trên ñịa bàn: 37.128.863.631 ñồng.  
- Thu ngoài quốc doanh: 11.611.230.242 ñồng.  

 - Thuế thu nhập cá nhân: 872.204.217 ñồng. 
- Lệ phí trước bạ: 5.620.802.855 ñồng.  
- Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp: 168.466.000 ñồng. 
- Thu tiền sử dụng ñất: 9.055.184.870 ñồng.  
- Tiền thuê ñất: 368.599.800 ñồng.  
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- Thu phí, lệ phí: 2.931.018.721 ñồng.  
- Thu hoa lợi công sản tại xã: 2.361.139.800 ñồng.  
- Thu khác ngân sách: 4.140.217.126 ñồng. 
2. Thu chuyển nguồn năm trước sang: 7.143.721.290 ñồng. 
3. Thu kết dư ngân sách: 2.480.000 ñồng. 
4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 649.537.217.000 ñồng.  
- Bổ sung cân ñối ngân sách: 440.583.528.000 ñồng.  
- Bổ sung có mục tiêu: 208.953.689.000 ñồng. 
5. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp cấp trên: 143.710.000 ñồng. 
6. Thu phản ánh qua ngân sách: 4.203.392.500 ñồng. 

* Phần ngân sách huyện ñược hưởng năm 2014: 535.297.564.515 ñồng. 

II. Tổng chi ngân sách huỵên: 535.297.564.515 ñồng. 

Trong ñó : 
1. Chi ñầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng ñất:  5.488.000.000ñồng   
2. Chi thường xuyên: 410.079.517.700 ñồng.  
Bao gồm : 
- Chi sự nghiệp kinh tế: 24.394.900.000 ñồng.  
- Chi sự nghiệp giáo dục và ñào tạo: 216.893.087.700 ñồng. 
- Chi sự nghiệp ñào tạo: 1.061.000.000 ñồng. 

 - Chi sự nghiệp VTTT-TDTT-PTTH: 3.008.000.000 ñồng. 
 - Chi ñảm bảo xã hội: 27.847.500.000 ñồng. 

- Chi quản lý hành chính -ðảng - ðoàn thể:  32.918.520.000 ñồng.  
- Chi quốc phòng: 982.000.000 ñồng.  
- Chi an ninh: 1.028.800.000 ñồng. 
- Chi khác ngân sách: 3.506.710.000 ñồng. 
- Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã, thị trấn: 98.439.000.000 ñồng. 
3. Chi mục tiêu trong dự toán: 7.000.000.000 ñồng. 
4. Chi chuyển nguồn sang năm 2015: 29.328.315 ñồng. 
5. Chi chương trình mục tiêu của tỉnh: 110.703.818.500 ñồng. 
6. Dự phòng ngân sách: 1.996.900.000 ñồng. 

III. Cân ñối thu- chi ngân sách huyện năm 2014: 
1. Tổng thu ngân sách huyện (phần huyện hưởng): 535.297.564.515 ñồng 
2. Tổng chi ngân sách huyện:  535.297.564.515 ñồng. 
3. Kết dư ngân sách: 0 ñồng. 

ðiều 2. HðND huyện nhấn mạnh những nội dung cơ bản trong quá trình thực 
hiện nhịêm vụ thu - chi ngân sách năm 2014 như sau: 
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a) Về thu ngân sách 

Công tác chỉ ñạo ñiều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2014 ñược 
các cấp, các ngành quan tâm ñã có nhiều giải pháp, ñôn ñốc thu nộp kịp thời vào 
ngân sách. Tuy nhiên cần phải tăng cường hơn nữa việc chỉ ñạo khai thác, ñôn ñốc 
nguồn thu từ ñấu giá quyền sử dụng ñất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác tốt 
nguồn thu phí, lệ phí tạo nguồn cân ñối chi ngân sách. 

b) Về chi ngân sách 

 ðiều hành chi ngân sách ñúng theo quy ñịnh và dự toán ñược giao. Năm 2014, 
tất cả các chỉ tiêu chi ñều ñược ñảm bảo nguồn lực thực hiện ñáp ứng nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và ñịnh mức chi tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, từng ñơn vị thụ 
hưởng ngân sách nhà nước. 

Trong thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách năm 2014, một số khoản chi vượt dự 
toán giao là do thực hiện nhiệm vụ chi phát sinh trong năm. 

ðể khắc phục những khó khăn trong ñiều hành ngân sách những năm sau, cần 
tiếp tục tăng cường công tác thu trên ñịa bàn, tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ cấp trên, 
tích cực triển khai cấp quyền dử dụng ñất và ñấu giá ñất ñể có nguồn chi trả cho các 
công trình xây dựng cơ bản còn nợ, tiếp tục tăng cường tiết kiệm các khoản chi kể cả 
chi thường xuyên và chi xây dựng cơ bản, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra 
hoạt ñộng chi tiêu nội bộ. Tiếp tục thanh toán các nhiệm vụ chi năm trước như chi 
ñầu tư xây dựng cơ bản, hỗ trợ ñường bê tông xi măng nông thôn, hỗ trợ xây dựng 
nhà văn hóa khu dân cư, hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng, chi bảo 
hiểm thất nghiệp viên chức, kinh phí phụ cấp ưu ñãi tăng thêm và phụ cấp thu hút ñối 
với giáo viên.  

Trong quá trình ñiều hành chi ngân sách, các cấp ngân sách chủ ñộng sắp xếp 
ñiều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách. ðối với ngân sách 
các xã, thị trấn phấn ñấu thu quyết liệt ñể ñảm bảo cân ñối ngân sách của ñơn vị 
mình, trường hợp số thu giảm so với dự toán giao phải chủ ñộng sắp xếp lại các 
nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ 
chi chưa thực sự cần thiết, trong ñó phải ñảm bảo nguồn lực ưu tiên thanh toán các 
khoản chi lương và có tính chất lương, các khoản chi ñảm bảo an sinh xã hội, các 
khoản chi thường xuyên ñể ñảm bảo hoạt ñộng của bộ máy.   

ðiều 3. HðND huyện giao: 

UBND huyện Cẩm Khê công bố công khai số liệu Quyết toán thu, chi ngân 
sách huyện năm 2014 theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Cẩm Khê khoá XVII, kỳ 
họp thứ Mười bốn biểu quyết, thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2015./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

Trần Tiến Văn 
 


