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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN  
   HUYỆN LÂM THAO 

    

Số:  07/2014/NQ – HðND 
 

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

 

        Lâm Thao, ngày  19  tháng 12 năm 2014 

 

NGHỊ QUYẾT 
 Về dự toán thu, chi ngân sách ñịa phương năm 2015 và phân bổ dự toán chi 

ngân sách huyện, chi bổ sung cân ñối ngân sách xã, thị trấn  năm 2015 
 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LÂM THAO 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT 
 

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

 Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 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 ngân sách Nhà nước; 

 Căn cứ Nghị ñịnh số 73/2003/Nð-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành 
quy chế xem xét, quyết ñịnh dự toán và phân bổ ngân sách ñịa phương, phê chuẩn 
quyết toán ngân sách ñịa phương; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của 
UBND huyện Lâm Thao về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 
2014; Phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015, Báo cáo thẩm tra của  
Ban Kinh tế - Xã hội và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách ñiạ phương, dự toán thu, chi 
ngân sách trên ñịa bàn. Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2015        như 
sau: 

I.  DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ðỊA PHƯƠNG NĂM 2015 

Tổng thu ngân sách nhà nước: 306.152 triệu ñồng 

1. Thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn 

 Tổng thu NS nhà nước trên ñịa bàn năm 2015:  111.855 triệu ñồng. 

       Trong ñó:  

- Thu thuế CTN ngoài quốc doanh:   31.770 triệu ñồng 

  - Thu lệ phí trước bạ:     10.000 triệu ñồng 

  - Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp:                  920 triệu ñồng 

  - Thu tiền thuê ñất:        8.500 triệu ñồng 
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  - Thu phí và lệ phí:     3.935 triệu ñồng 

  - Thu tiền sử dụng ñất và ñấu giá QSD ñất:   48.000 triệu ñồng 

  - Thuế thu nhập cá nhân:     1.530 triệu ñồng 

  - Thu khác ngân sách:     4.650 triệu ñồng.   

- Thu từ quỹ ñất công ích và hoa lợi công sản: 2.550 triệu ñồng              

2. Thu trợ cấp ngân sách:                 194.297 triệu ñồng 

 II. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ 
THỊ TRẤN NĂM 2015 

1. Dự toán các nhiệm vụ chi thuộc ngân sách huyện năm 2015 

Tổng chi:      244.698 triệu ñồng 

 Trong ñó: 

 - Chi ñầu tư phát triển:       14.000 triệu ñồng 

 - Chi sự nghiệp phát triển kinh tế:      25.363 triệu ñồng 

 - Chi sự nghiệp Văn hoá- Xã hội:    142.340 triệu ñồng 

 - Chi quản lý hành chính:        20.006 triệu ñồng 

 - Chi Quốc phòng:              550 triệu ñồng 

 - Chi An ninh:           1.223 triệu ñồng 

 - Chi trợ cấp ngân sách cấp xã:       39.493 triệu ñồng 

 - Chi khác ngân sách:             523 triệu ñồng  

 - Dự phòng ngân sách:         1.200 triệu ñồng 

2. Dự toán chi ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2015: 

Tổng chi ngân sách xã, thị trấn :     72.604 triệu ñồng. 

Trong ñó: 

- Chi ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:      24.400 triệu ñồng. 

  - Chi thường xuyên :        47.469 triệu ñồng.  

  - Dự phòng ngân sách:                                 735 triệu ñồng. 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 1. Về quản lý thu ngân sách 

 - Tiếp tục tuyên truyền, chỉ ñạo triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế, phí 
và lệ phí ñến các ñơn vị sản xuất kinh doanh, các tổ chức và công dân, có biện pháp 
quản lý, huy ñộng các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, phấn ñấu ñạt chỉ tiêu HðND 
huyện giao. 
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- ðẩy nhanh tiến ñộ trong việc giao ñất, cho thuê ñất,  BTGPMB ñể thu hút vốn 
ñầu tư; chỉ ñạo thực hiện có hiệu quả các ñề án phát triển sản xuất nông nghiệp, công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, ñể tạo nguồn thu ổn ñịnh lâu dài cho ngân 
sách. 

 - Tăng cường sự phối kết hợp ñồng bộ giữa các cấp, các ngành từ huyện ñến cơ 
sở, chỉ ñạo quản lý, khai thác nguồn thu, trên cơ sở nuôi dưỡng nguồn thu ñể khuyến 
khích phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện kịp thời các chính sách miễn, giãn thuế 
theo Nghị quyết 13 của Chính phủ, và Quyết ñịnh số 04 của Thủ tướng chính phủ ñảm 
bảo ñúng ñối tượng, ñúng quy ñịnh. 

 - Tăng cường hoạt ñộng của ñoàn kiểm tra chống thất thu ngân sách, các ngành 
chức năng. Kiên quyết xử lý các ñơn vị, cá nhân nộp chậm thuế, khai man chốn lậu 
thuế, vi phạm hành chính trong các lĩnh vực kinh doanh buôn lậu và gian lận thương 
mại...  

- Tiếp tục chỉ ñạo thực hiện tốt công tác uỷ nhiệm thu cho các thị trấn quản lý, 
thường xuyên rà soát các ñối tượng sản xuất kinh doanh, tổ chức ñiều tra doanh thu 
chịu thuế ñể ñiều chỉnh mức thuế sản xuất kinh doanh cho phù hợp tốc ñộ tăng trưởng 
kinh tế. Có biện pháp quản lý và thu thuế các ñối tượng kinh doanh phương tiện vận 
tải, các doanh nghiệp ngoài ñịa bàn tỉnh thi công trên ñịa bàn huyện.  

Giao cho phòng Tài nguyên- Môi trường phối hợp với cơ quan thuế, phòng Tài 
chính - Kế hoạch ñôn ñốc các xã, thị trấn tổ chức thu tiền sử dụng ñất và nộp kịp thời 
khi ñã ñược UBND huyện duyệt. Tổ chức ñấu giá quyền sử dụng ñất, tăng nguồn thu 
từ ñất ñể ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. 

  - Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai các khoản huy 
ñộng ñóng góp tự nguyện của nhân dân, nghiêm cấm việc thu tiền ñóng góp của nhân 
dân trái quy ñịnh của pháp luật.  

 2. Về quản lý chi ngân sách Nhà nước. 

 - Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách, các khoản chi phải ñược hạch toán 
qua Kho bạc nhà nước, ñiều hành chi ngân sách theo ñúng dự toán NQ- HðND phê 
duyệt, bố trí cơ cấu chi hợp lý có hiệu quả. Thực hiện tiết kiệm chi hành chính, ưu tiên 
chi ñầu tư phát triển kinh tế, giáo dục… 

- Thực hiện chi trả kịp thời chế ñộ lương, phụ cấp lương, bảo hiểm cho cán bộ 
công chức nhà nước, công chức cấp xã, cán bộ hưu xã, trợ cấp cho các ñối tượng xã 
hội ñúng chế ñộ chính sách nhà nước quy ñịnh. 

 - UBND các xã, thị trấn phải Ban hành các quy ñịnh về cơ chế quản lý ñiều hành 
ngân sách. Các ñơn vị dự toán phải thực hiện ñúng quy chế chi tiêu nội bộ, tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm ñiều hành dự toán chi ngân sách theo NQ-HðND giao.  

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong việc công khai dự toán và quyết toán chi 
ngân sách. ðặc biệt là các khoản chi về ñầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do nhân dân tự 
nguyện ñóng góp. 
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 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý thu, chi ngân sách ñể 
ngăn chặn kịp thời các vi phạm. Kiên quyết xử lý những ñơn vị, cá nhân vi phạm chế 
ñộ quản lý tài chính, thu, chi ngân sách. ðẩy nhanh tiến ñộ quyết toán các công trình, 
dự án hoàn thành bàn giao ñưa vào sử dụng. 

 - Thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ kế toán cho các ñơn vị dự toán và 
kế toán ngân sách xã, thị trấn ñể nâng cao nghiệp vụ quản lý ngân sách theo quy ñịnh 
của Luật kế toán và Luật ngân sách nhà Nước. 

ðiều 2. HðND huyện giao:  

- UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

- Thường trực HðND, các Ban và ðại biểu HðND huyện kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết . 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện Lâm Thao, khoá  XVII  kỳ họp 
thứ mười một  thông qua ngày  19  tháng 12 năm 2014./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ ðại Dũng 
 
 
 
 
 


