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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN TAM NÔNG 

 
Số: 71/2015/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 bổ sung dự toán ngân sách cấp huyện năm 2015 
 
 

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 ngày 16/12/2002; 
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: 716/TTr-UBND ngày 22/06/2015 của UBND 

huyện, về việc bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2015; Báo cáo thẩm 
tra của Ban Kinh tế - Xã hội và thảo luận. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
ðiều 1. Nhất trí bổ sung dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2015 như 

sau: 

1. Bổ sung kinh phí ñể thực hiện một số công trình, dự án phục vụ cho 
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện: 

- Dự án: Sửa chữa, cải tạo phòng họp BCH Huyện ủy, sơn lại nhà làm việc 
Huyện ủy; số tiền: 600.000.000 ñồng; 

- Dự án: Chi bổ sung kinh phí BT, GPMB xây dựng sở chỉ huy mới BCH 
quân sự huyện, số tiền: 105.898.600; 

- Bổ sung kinh phí sửa chữa mua sắm trang thiết bị Trung tâm hội nghị 
huyện, số tiền: 250.000.000 ñồng; 

- Hỗ trợ UBND xã Tứ Mỹ xây dựng trường THCS ñạt chuẩn Quốc gia, số 
tiền: 500.000.000 ñồng. 

2. Bổ sung kinh phí chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, số tiền: 
935.880.000 ñồng 

1.1 Bổ sung kinh phí cho Văn phòng Huyện ủy ñể thực hiện một số nhiệm 
vụ ñột xuất phát sinh, số tiền: 400.000.000 ñồng. 
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1.2 Bổ sung kinh phí cho Văn phòng HðND và UBND huyện ñể thực hiện 
một số nhiệm vụ ñột xuất phát sinh, số tiền: 500.000.000 ñồng. 

1.3 Bổ sung quỹ khen thưởng cho phòng Nội vụ do dự toán ñầu năm bố trí 
chưa ñảm bảo, số tiền: 35.880.000 ñồng 

ðiều 2. Nhất trí sử dụng từ nguồn kinh phí như sau: 
1. Nguồn kinh phí chi ñầu tư phát triển: Nguồn thực hiện dự án Cải tạo nâng 

cấp ñường tỉnh lộ 316B còn dư, số tiền: 371.416.800 ñồng; Nguồn thu tiền sử 
dụng ñất chuyển nguồn sang năm 2015, số tiền: 1.084.436.800 ñồng. 

2. Nguồn kinh phí chi thường xuyên sử dụng từ các nguồn sau: Từ nguồn 
thu chuyển nguồn, số tăng thu cân ñối ngân sách cấp huyện năm 2014 chưa phân 
bổ, số tiền: 659.500.000 ñồng; kết dư ngân sách cấp huyện năm 2014, số tiền: 
164.500.000 ñồng; dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2014, chuyển nguồn sang 
năm 2015, số tiền: 111.880.000 ñồng. 

ðiều 3. Tổ chức thực hiện: 
Hội ñồng nhân dân huyện giao: 
1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
2. Thường trực HðND, các Ban HðND và các ñại biểu HðND huyện tăng 

cường giám sát, ñôn ñốc, kiểm tra 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 
 
 

 
 


