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      HỘI ðỒNG NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        HUYỆN ðOAN HÙNG               ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

       Số: 68/2015/NQ-HðND                    ðoan Hùng, ngày 15  tháng 7 năm 2015 
 

 

NGHỊ QUYẾT  
                              Về phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước  
                                          Huyện ðoan hùng năm 2014 

 

            
           HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðOAN HÙNG  
                      KHOÁ XIX - KỲ HỌP THỨ  MƯỜI 

      
Căn cứ Luật tổ chức HðND và UBND ban hành ngày 26/11/2003; 
Căn cứ  Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 
Sau khi xem xét Báo cáo số: 93/BC-UBND và tờ trình số: 608/TTr- UBND 

ngày 30/6/2015 của UBND huyện ðoan hùng ñề nghị ban hành nghị quyết về quyết 
toán NSNN huyện năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội HðND huyện 
và thảo luận. 

 

                                         QUYẾT NGHỊ: 
 

 ðiều 1.  Phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước huyện năm 2014 với 
các nội dung sau: 

1. Thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn:  83.132.828.983 ñồng. 

Trong ñó:      

- Các khoản thu NS huyện hưởng:                             45.128.762.657 ñồng 

 - Các khoản thu NS xã hưởng: 13.502.005.319 ñồng 

2. Tổng thu ngân sách huyện hưởng:    581.009.627.591 ñồng. 

Trong ñó: 

 - Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp:                   45.128.762.657 ñồng 

   +  Các khoản thu NS huyện hưởng 100%:                             12.021.449.024 ñồng 

   +  Các khoản thu NS phân chia theo tỷ lệ%: 33.107.313.633 ñồng 

 - Thu chuyển nguồn từ NS năm trước: 34.746.386.590 ñồng 

 - Thu kết dư : 868.485.190 ñồng 

 - Thu bổ sung cân ñối từ NS cấp trên: 497.587.741.000 ñồng 

   + Thu bổ sung cân ñối từ NS Tỉnh: 285.462.000.000 ñồng 

   + Thu bổ sung chương trình có mục tiêu: 212.125.741.000 ñồng 
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  - Các khoản thu ñể lại quản lý qua NS(H/phí):  2.678.252.154 ñồng 

3. Tổng chi ngân sách huyện:   580.215.691.777 ñồng. 

a) Chi cân ñối ngân sách: 379.390.456.525 ñồng 

   - Chi ñầu tư phát triển: 46.265.666.807 ñồng 

   - Chi thường xuyên: 333.124.789.718 ñồng 

 b) Chi thực hiện các CTMT ñược bổ sung: 150.286.257.400 ñồng 

 c) Chi từ nguồn thu ñược ñể lại QL qua NSNN: 2.678.252.154 ñồng 

 d) Chi chuyển nguồn sang năm sau: 47.860.725.698 ñồng 

4. Kết dư ngân sách:  793.935.814 ñồng. 

ðiều 2: Nghị quyết này ñược HðND huyện khoá XIX, kỳ họp thứ Mười 
thông qua ngày 15 tháng  7  năm 2015. 
                  Giao cho UBND huyện tổ  chức thực hiện./. 
 
 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

            Cao ðức Hấn 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


