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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN LÂM THAO 

 
 Số:  01 /2015/NQ-HðND 

 

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

 

      Lâm Thao,  ngày 17  tháng 7 năm 2015 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014 
 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LÂM THAO 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Quy chế hoạt ñộng của Hội ñồng nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2005 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

Sau khi xem xét Tờ trình số 969/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2015 của 
UBND huyện Lâm Thao về việc ñề nghị phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách 
huyện năm 2014, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, HðND huyện và các ý 
kiến thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014 với những 
nội dung sau: 

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2014: 434.216.791.926 ñồng  

Trong ñó: 

- Thu thuế Công Thương nghiệp ngoài QD 

- Thu lệ phí trước bạ    

- Thu thuế thu nhập cá nhân    

- Thu sử dụng ñất phi nông nghiệp 

- Thu tiền thuê ñất 

- Thu quỹ ñất công ích và hoa lợi công sản 

- Thu phí và lệ phí 

- Thu tiền sử dụng ñất 

- Thu khác ngân sách 

- Thu kết dư ngân sách 

      34.269.885.853 ñồng 

        10.576.121.531 ñồng 

        1.831.439.220 ñồng 

           939.050.016 ñồng 

         8.578.886.161 ñồng 

         2.919.977.000 ñồng 

         6.154.245.239 ñồng 

       82.400.505.733 ñồng 

         3.857.512.024 ñồng 

            207.005.900 ñồng 
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- Thu trợ cấp ngân sách 

- Thu chuyển nguồn năm 2013 sang 

  Tổng thu ngân sách huyện ñược hưởng 

     279.879.325.000 ñồng 

         2.602.838.249 ñồng 

     334.147.956.833 ñồng 

2. Tổng chi ngân sách huyện năm 2014: 334.147.956.833 ñồng 

Trong ñó: 

- Chi ñầu tư phát triển 

- Chi sự nghiệp phát triển kinh tế 

- Chi sự nghiệp văn hóa xã hội 

- Chi quản lý hành chính 

- Chi Quốc phòng 

- Chi An ninh 

- Chi trợ cấp ngân sách xã 

- Chi khác ngân sách 

- Chi dự phòng ngân sách 

- Chi từ nguồn chuyển nguồn năm trước sang  

- Chi chuyển nguồn sang năm 2015 

- Ghi chi tiền học phí 

- Chi từ nguồn kết dư ngân sách năm 2014 

102.158.156.500 ñồng 

  3.679.501.000 ñồng 

127.233.917.115 ñồng 

  22.344.887.000 ñồng 

       550.000.000 ñồng 

       669.178.500 ñồng 

  40.835.733.500 ñồng 

20.856.437.000 ñồng  

       1.080.000.000 ñồng 

       2.136.805.249 ñồng 

8.499.536.293 ñồng 

    3.896.798.776 ñồng 

207.005.900 ñồng   

ðiều 2. Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện Lâm Thao khóa XVII, 
kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày     tháng 7 năm 2015./. 

 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 

Hồ ðại Dũng 

 
 

 
 
 
 


