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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN TAM NÔNG 

 
Số: 70/2015/NQ-HðND 

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

 
      Tam Nông, ngày 13 tháng 07 năm 2015 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TAM NÔNG 
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày16/12/2002; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ  quy ñịnh chi 

tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN; 
Sau khi xem xét Tờ trình số: 715/TTr-UBND ngày 22/6/2015 của UBND huyện 

Tam Nông, về việc xin phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014; Báo cáo thẩm tra của 
Ban Kinh tế - Xã hội và thảo luận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 
ðiều 1. Nhất trí phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2014 với các nội dung 

chủ yếu như sau: 

A. THU NGÂN SÁCH: 
I. Tổng thu NSNN trên ñịa bàn: 368.039.893.867 ñồng.  Chi tiết:  
- Ngân sách trung ương hưởng: 1.601.158.445 ñồng 
- Ngân sách tỉnh hưởng:   326.869.423.500 ñồng 
- Ngân sách cấp huyện hưởng: 24.833.701.851 ñồng 
- Ngân sách xã, thị trấn hưởng: 14.735.610.071 ñồng 
 
Trong ñó: Tổng thu NSNN trên ñịa bàn theo phân cấp quản lý: 51.489.708.501 ñồng.  
 
Chi tiết các khoản thu như sau: 
 
1. Các khoản thu cân ñối ngân sách: 49.666.274.101 ñồng 
  

- Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc 
doanh: 

13.985.660.213 ñồng 

+ Thu từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh: 12.580.135.825 ñồng 
+ Thu từ khu vực kinh doanh cá thể: 1.405.524.388 ñồng 
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- Thuế thu nhập cá nhân: 692.437.233 ñồng 
- Thu lệ phí trước bạ: 5.097.666.917 ñồng 
- Thu thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp: 230.703.000 ñồng 
- Thu phí, lệ phí: 3.927.292.271 ñồng 
- Thu tiền sử dụng ñất: 16.934.982.835 ñồng 
- Thu tiền thuê ñất: 772.125.000 ñồng 
- Thu từ quỹ ñất công ích và lợi hoa công sản: 3.164.896.400 ñồng 
- Thu khác ngân sách: 4.860.510.232 ñồng 

2. Các khoản thu ñể lại chi quản lý qua ngân sách: 1.823.434.400 ñồng 
- Thu các khoản ñóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng: 1.694.334.100 ñồng 
- Thu các khoản ñóng góp khác: 129.100.300 ñồng 
II. Tổng thu ngân sách huyện năm 2014: 352.043.544.852 ñồng 

1. Thu ngân sách trên ñịa bàn cân ñối ngân sách 
huyện hưởng theo phân cấp: 

39.569.311.922 ñồng 

1.1 Các khoản thu NSNN trên ñịa bàn cân ñối NS 
huyện hưởng: 

37.745.877.522 ñồng 

1.2 Các khoản thu ñể lại quản lý qua Ngân sách: 1.823.434.400 ñồng 

2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 298.712.918.000 ñồng 
2.1 Thu bổ sung cân ñối từ ngân sách tỉnh: 229.038.000.000 ñồng 
2.2 Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: 69.674.918.000 ñồng 

3. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2013: 12.937.239.459 ñồng 
3.1 Thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện: 11.410.611.593 ñồng 
3.2 Thu chuyển nguồn ngân sách xã, thị trấn: 1.526.627.866 ñồng 
4. Thu kết dư ngân sách năm 2013:  824.075.471 ñồng 
4.1 Kết dư ngân sách cấp huyện: 228.172.845 ñồng 
4.2 Kết dư ngân sách xã: 595.902.626 ñồng 

 
B. VỀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014: 

 

Tổng chi ngân sách huyện: 351.633.749.399 ñồng. Trong ñó: 
1. Chi ñầu tư phát triển: 80.692.541.020 ñồng 
2. Chi thường xuyên: 248.657.940.236 ñồng 
3. Chi chuyển nguồn NS sang năm 2015: 22.283.268.143 ñồng 
  
* Chi ngân sách cấp huyện: 335.020.869.962 ñồng 
- Các nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp huyện: 248.874.274.962 ñồng 
+ Chi ñầu tư phát triển: 47.986.822.400 ñồng 
+ Chi thường xuyên: 182.978.656.570 ñồng 
+ Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm 2015: 17.908.795.992 ñồng 
- Chi bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn 86.146.595.000 ñồng 
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* Chi ngân sách xã: 102.759.474.437 ñồng 
+ Chi ñầu tư phát triển: 32.705.718.620 ñồng 
+ Chi thường xuyên: 65.679.283.666 ñồng 
+Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm 2015: 4.374.472.151 ñồng 

C. CÂN ðỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014:  

1. Tổng thu ngân sách huyện: 352.043.544.852 ñồng 
2. Tổng chi ngân sách huyện: 351.633.749.399 ñồng 
3. Kết dư ngân sách huyện 409.795.453 ñồng 
- Kết dư ngân sách cấp huyện: 164.534.327 ñồng 
- Kết dư ngân sách xã, thị trấn 245.261.126 ñồng 
 

D. XỬ LÝ KẾT DƯ NGÂN SÁCH: 
Thực hiện theo quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước. 

 
ðiều 2. Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
 
ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân huyện, các Ban của Hội ñồng nhân dân 

huyện và ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân huyện Tam Nông khóa XVIII, kỳ họp 

thứ 12 thông qua ngày 13/7/2015./. 
 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Cao Văn Mỹ 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


