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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: 56/2014/NQ-HðND                    ðoan Hùng, ngày 23 tháng 12 năm 2014   

 

 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn; 

Dự toán thu, chi ngân sách ñịa phương; phương án phân bổ  
Ngân sách cấp huyện năm 2015 

 
 

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðOAN HÙNG 
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ CHÍN 

 

 

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 Quyết ñịnh số: 3169/Qð-UBND ngày 15/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách ñịa phương năm 2015. 
Sau khi xem xét Báo cáo số: 209/BC-UBND ngày 5/12/2013, Tờ trình số:     

1162/TTr-UBND ngày 18/12/2014 của UBND huyện ðoan Hùng ñề nghị ban hành 
Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên ñịa bàn; dự toán thu, chi ngân sách ñịa 
phương; phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2015; Báo cáo thẩm tra của 
Ban kinh tế - xã hội, HðND huyện và thảo luận, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

ðiều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn; dự toán thu, chi 
ngân sách ñịa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2015: 

I.  DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG 

1. Thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn: 
a) Tổng thu cân ñối trên ñịa bàn: 113.604,0 triệu ñồng.  
b) Tổng thu cân ñối trên ñịa bàn huyện quản lý: 101.604,0 triệu ñồng. 
2. Tổng thu ngân sách ñịa phương ñược hưởng: 351.180,0 triệu ñồng. 
a) Thu cân ñối ngân sách: 348.710,0 triệu ñồng. 
- Thu cân ñối ngân sách ñược hưởng theo phân cấp: 68.551,0 triệu ñồng. 
 + Cấp huyện: 55.921,1 triệu ñồng. 
 + Cấp xã: 12.629,9 triệu ñồng. 
- Thu bổ sung từ  ngân sách tỉnh:  274.551,0 triệu ñồng. 

+  Thu bổ sung cân ñối: 274.552,0 triệu ñồng. 
+  Thu bổ sung có mục tiêu: 0 ñồng. 
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 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 5.608,0 ñồng. 
b) Khoản thu ñược ñể lại chi quản lý qua NSNN: 2.470,0 triệu ñồng. 

+ Cấp huyện: 2.470,0 triệu ñồng. 
+ Cấp xã: 0 triệu ñồng. 

3. Tổng chi ngân sách ñịa phương: 351.180,0 triệu ñồng. 
a) Chi cân ñối ngân sách: 348.710,0 triệu ñồng. 
- Chi ñầu tư phát triển: 46.533,2 triệu ñồng. 

+ Từ ngân sách tập trung: 35.685,2 
+ Từ thu tiền sử dụng ñất: 9.600,0 triệu ñồng 
+ Từ nguồn phí ñường bộ ñối với xe mô tô: 1.248,0 triệu ñồng. 

- Chi thường xuyên: 292.462,2 triệu ñồng: 
 + Cấp huyện: 212.772,8 triệu ñồng. 
 + Cấp xã: 79.689,4 triệu ñồng (ðã trừ 10% tiết kiệm). 
- Dự phòng ngân sách: 4.131,0 triệu ñồng. 
 + Cấp huyện: 2.754,0 triệu ñồng. 
 + Cấp xã: 1.377,0 triệu ñồng. 
- Khoản tiết kiệm thực hiện CCTL: 5.583,6 triệu ñồng. 
 + Cấp huyện: 4.242,1 triệu ñồng. 
 + Cấp xã: 1.341,5 triệu ñồng. 
b) Khoản thu ñược ñể lại chi quản lý qua NSNN: 2.470,0 triệu ñồng. 
4. Cân ñối ngân sách ñịa phương: 

- Tổng thu: 351.180,0 triệu ñồng. 
- Tổng chi: 351.180,0 triệu ñồng. 

II. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 
1. Tổng thu ngân sách cấp huyện ñược hưởng: 338.550,1 triệu ñồng. 
a) Thu cân ñối ngân sách: 336.080,1 triệu ñồng. 
 - Thu ñược hưởng theo phân cấp: 55.921,1 triệu ñồng. 
 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 274.551,0  triệu ñồng. 
 - Nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 5.608,0 triệu ñồng. 
b) Khoản thu ñược ñể lại chi QL qua NSNN: 2.470,0 triệu ñồng. 
2. Tổng chi ngân sách cấp huyện: 338.550,1 triệu ñồng. 
a) Chi cân ñối ngân sách: 259.734,1 triệu ñồng. 

- Chi ñầu tư phát triển: 39.965,2 triệu ñồng. 
- Chi thường xuyên: 212.772,8 triệu ñồng. 
- Dự phòng ngân sách: 2.754,0 triệu ñồng. 
- Nguồn thực hiện CCTL:  4.242,1 triệu ñồng. 

b) Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã: 76.346,0 triệu ñồng. 
+  Thu bổ sung cân ñối: 76.346,0 triệu ñồng. 
+  Thu bổ sung có mục tiêu : 0 ñồng. 

c) Các khoản chi ñược ñể lại quản lý qua NSNN:  2.470,0 triệu ñồng. 
3. Cân ñối ngân sách cấp huyện: 

- Tổng thu: 338.550,1 triệu ñồng. 
- Tổng chi: 338.550,1  triệu ñồng. 
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III- MỘT SỐ GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Việc xây dựng, giao dự toán ngân sách Nhà nước và tổ chức thực hiện dự toán 
ngân sách Nhà nước năm 2015 cần phải quán triệt tinh thần theo nội dung Chỉ thị số 
05/CT-UBND ngày 03/7/2014 của UBND tỉnh Phú Thọ V/v xây dựng kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015. Và hướng dẫn xây 
dựng dự toán Ngân sách Nhà nước số 1011/STC-QLNS ngày 18/7/2014 của Sở Tài 
chính phú thọ.  

Các cấp uỷ ðảng, chính quyền xã, Thị trấn, các ñơn vị xác ñịnh thực hiện dự 
toán Ngân sách năm 2015 là nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ ñạo kiên quyết, triệt ñể, gắn 
kết quả thực hiện công tác Tài chính ngân sách với ñánh giá chung kết quả thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của ñơn vị năm 2015 và có ý nghĩa với cả nhiệm kỳ 2010 - 2015. 
Cần chủ ñộng, tập trung rà soát, khai thác nguồn thu, không bỏ sót nguồn thu, huy 
ñộng tối ña mọi khả năng thu vào ngân sách Nhà nước ñể ñảm bảo ñạt chỉ tiêu kế 
hoạch thu ở từng cấp ngân sách, từng ñơn vị; năm 2015 phấn ñấu tăng thu ngân sách 
trên ñịa bàn từ 16 – 18% so với thực hiện năm 2014. ðồng thời tạo ñiều kiện ñể nuôi 
dưỡng nguồn thu cho ngân sách. 

2. Quản lý ñiều hành ngân sách tuân theo Luật NSNN và các quy ñịnh hiện hành; 
tuân thủ theo dự toán ñược duyệt; các xã, các ñơn vị phải ñảm bảo cân ñối thu, chi ngân 
sách. Các khoản chi ngân sách phải ñược quản lý theo nguyên tắc tiết kiệm, dân chủ, 
công khai minh bạch và thống nhất và có hiệu quả; phải ñảm bảo ñầy ñủ hồ sơ, chứng từ 
theo quy ñịnh; thu, chi không ñược ñể ngoài ngân sách, sổ sách. 

3. Trong xây dựng dự toán cần gắn với việc tiếp tục thực các kiến nghị của Kiểm 
toán Nhà nước và kiến nghị của thường trực HðND tỉnh tại thông báo số 30/TB-
TTHðND ngày 19/11/2014 về kết quả giám sát việc thực hiện kiến nghị của Kiểm 
toán Nhà nước tại các huyện Hạ Hòa và ðoan Hùng. Tiến hành tổ chức giao quyền tự 
chủ về biên chế, tiền và tài sản cho các cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn ngay trong năm 
2015 theo quy ñịnh của Nghị ñịnh 130/Nð-CP; Nghị ñịnh số 43/Nð-CP; Ở những 
ñơn vị có ñủ ñiều kiện xây dựng dự toán cần rà soát hết các nhiệm vụ ñể giảm phát 
sinh trong năm. 

4. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 
24/2/2011 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn 
ñịnh kinh tế vĩ mô, ñảm bảo an sinh xã hội; tinh thần Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 
15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý vốn ñầu tư từ NSNN và 
vốn trái phiếu Chính phủ, ... các Chỉ thị, Quyết ñịnh của Chính phủ, của Bộ Tài chính 
và của tỉnh về ñiều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
Nhà nước năm 2015.  

- ðối với lĩnh vực ñầu tư XDCB: Cần ưu tiên phân bổ vốn, thanh toán vốn cho 
những công trình hoàn thành bàn giao ñưa vào sử dụng và ñã ñược phê duyệt quyết toán; 
ưu tiên cho ñầu tư trả nợ vốn ñối ứng cho các dự án ñược tài trợ mục tiêu, không phê 
duyệt, khởi công những những công trình mới nếu không thật sự cần thiết cấp bách. Xác 
ñịnh và quán triệt việc quản lý, ñiều hành tiền sử dụng ñất và vượt thu phải ưu tiên cho 
việc thanh toán nợ ñầu tư XDCB, không ñược chi thường xuyên. 
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Tiếp tục rà soát lại toàn bộ các công trình ñầu tư; chủ trương xem xét giãn tiến ñộ 
hoặc dừng thực hiện ñối với  một số công trình, dự án không cần thiết, không hiệu quả, 
các công trình ñã hoàn thành một số hạng mục cơ bản có thể sử dụng ñược và những 
công trình không có khả năng thực hiện ñược. ðồng thời không ñể phát sinh nợ XDCB; 
ñến hết năm 2015 phải trả ñược nợ ñầu tư XDCB ñược phân cấp quản lý theo tinh thần 
Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp 
khắc phục tình trạng nợ ñọng XDCB tại các ñịa phương. 

- ðối với chi thường xuyên: Phải ñảm bảo chi hoạt ñộng thường xuyên, hoàn 
thành nhiệm vụ, chi trả ñủ chế ñộ lương, phụ cấp cho cán bộ, ñảm bảo an sinh xã hội; 
phải làm rõ nguồn thu ñể xác ñịnh nhiệm vụ chi của từng xã, ñơn vị cho phù hợp. 
Tiếp tục thực hiện triệt ñể tiết kiệm chi thường xuyên theo quy ñịnh ñể thực hiện cải 
cách tiền lương và chi cho nhiệm vụ ñảm bảo an sinh xã hội ; hạn chế tối ña việc mua 
sắm các trang thiết bị ñắt tiền, chưa thực sự cần thiết, hạn chế tối ña lễ hội, hội nghị, 
tổng kết, tiếp khách, thăm quan học tập không cần thiết, ... 

5. Tranh thủ tối ña nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp trên từ nguồn tăng thu 
và nguồn mục tiêu ñể thực hiện cải cách tiền lương, ñảm bảo an sinh xã hội và chi 
cho các nhiệm vụ phát sinh. Tiếp tục thực hiện việc xã hội hoá trong huy ñộng ñầu tư, 
nhất là ñầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu 
quốc gia về y tế, giáo dục, giảm nghèo, ... và việc duy tu sửa chữa các công trình xây 
dựng cơ bản, các công trình thủy lợi, công trình giao thông nông thôn, ... Chuẩn bị 
nguồn kinh phí ñối ứng các chương trình dự án ñược tài trợ, kinh phí xử lý rác thải 
bảo vệ môi trường, các công trình ñược hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cấp trên, duy tu, 
sửa chữa các công trình sau ñầu tư. 

6. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục về luật Ngân sách Nhà nước, về 
chính sách thuế và khoản thu ñóng góp các loại quỹ. Tăng cường phối hợp với Uỷ 
ban MTTQ và các ñoàn thể nhân dân tích cực vận ñộng nhân dân, các hội viên, ñoàn 
viên thể hiện gương mẫu trong thu nộp và quản lý ngân sách Nhà nước.  

7. Thường xuyên theo dõi, bám sát và tăng cường công tác quản lý về tài chính, 
ngân sách ñối với các cơ quan, ñơn vị, nhất là ñối với các xã, thị trấn; gắn trách 
nhiệm về công tác quản lý ngân sách ñối với những người ñứng ñầu cơ quan, ñơn vị, 
xã, thị trấn. Nêu cao vai trò quản lý cũng như tham mưu cho cho Huyện ủy, HðND, 
UBND huyện của các cơ quan chuyên môn trong quản lý, ñiều hành. Tăng cường 
công tác kiểm tra kiểm soát, giám sát chặt chẽ hoạt ñộng tài chính ngân sách.  

8. Tiếp tục củng cố, ñào tạo tập huấn nghiệp vụ cho ñội ngũ cán bộ tài chính, 
ngân sách, ñặc biệt là việc thực hiện kế toán trên máy vi tính và kế toán khối các 
trường Mầm non; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ công tác tài chính ngân sách; 
tiếp tục thực hiện việc thay ñổi, luân chuyển cán bộ Tài chính kế toán ngân sách phù 
hợp theo yêu cầu mới.  

ðiều 2. HðND huyện giao: 
- UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; 
- Thường trực HðND, các Ban và ñại biểu HðND huyện giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết. 
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Nghị quyết này ñược HðND huyện khoá XIX, Kỳ họp thứ chín thông qua ngày 
23/12/2014./. 

 

Nơi nhận: 

- TT HðND, UBND Tỉnh (BC);              
- TT HU, HðND, UBND huyện; 
- Các ñại biểu HðND huyện; 
- Các phòng, ban, cơ quan, ñơn vị huyện; 
- TT HðND và UBND các xã, thị trấn;                                       
- Lưu VP HðND & UBND huyện, VT.                                                                   

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
  
 
 

 
Hà Hồng Quảng 

 


