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______________________________________________
HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
C¨n cø LuËt ng©n s¸ch Nhµ n-íc ban hµnh ngµy 16/12/2002;
C¨n cø t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n thu- chi ng©n s¸ch n¨m 2013;
C¨n cø vµo sè giao thu, giao chi ng©n s¸ch n¨m 2014 cña UBND tØnh;
Sau khi xem xÐt t×nh h×nh thùc tÕ vÒ nhiÖm vô thu - chi trªn ®Þa bµn vµ c¸c ý kiÕn th¶o luËn
cña quý vÞ ®¹i biÓu H§ND huyÖn t¹i kú häp,
QuyÕt nghÞ:
§iÒu 1. Ph©n bæ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 2014 nh- sau:
I. Dù to¸n thu ng©n s¸ch n¨m 2014:
1. Tæng thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn: 105.300.000.000 ®ång
Trong ®ã:
- Ng©n s¸ch TW:
1.750.000.000 ®ång
- Ng©n s¸ch tØnh h-ëng:
29.374.900.000 ®ång
- Ng©n s¸ch huyÖn h-ëng:
33.479.552.000 ®ång
- Ng©n s¸ch x·, thÞ h-ëng:
40.695.548.000 ®ång
(Cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo)
2. Thu bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn:
363.865.000.000 ®ång
Trong ®ã:
- Ng©n s¸ch huyÖn:
260.120.000.000 ®ång
- Ng©n s¸ch x·, thÞ:
103.745.000.000 ®ång
Tæng thu NS ®-a vµo c©n ®èi huyÖn x·:
438.040.100.000 ®ång
II. Dù to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 2013:
438.040.100.000 ®ång
A. Chi ng©n s¸ch huyÖn:
293.599.552.000 ®ång
I. Chi th-êng xuyªn:
258.937.552.000 ®ång
Trong ®ã:
1. Chi sù nghiÖp kinh tÕ:
4.525.219.000 ®ång
2. Chi sù nghiÖp y tÕ:
525.003.000 ®ång
3. Chi sù nghiÖp V¨n ho¸ TDTT:
3.115.513.000 ®ång
4. §¶m b¶o x· héi:
8.819.764.000 ®ång
5. Chi SN §µo t¹o:
3.436.886.000 ®ång
6. Qu¶n lý Nhµ n-íc - §¶ng - §oµn thÓ:
20.112.502.000 ®ång

7. Hé trî c¸c tæ chøc héi:
278.000.000 ®ång
8. Hé trî c¸c ®¬n vÞ ®ãng trªn ®Þa bµn:
255.000.000 ®ång
9. Chi An ninh - Quèc phßng:
5.157.077.000 ®ång
10.Chi Sù nghiÖp GD - §T:
206.807.044.000 ®ång
11. Chi kh¸c:
500.000.000 ®ång
12. Chi Ban ATGT:
150.000.000 ®ång
13. Chi c¶i c¸ch tiÒn l-¬ng:
3.709.344.000 ®ång
14. Chi biÕn ®éng TLvµ1sè nhiÖm vô kh¸c:
1.546.201.000 ®ång
II. Chi ®Çu t- ph¸t triÓn:
29.270.000.000 ®ång
III. Chi dù phßng ng©n s¸ch:
5.392.000.000 ®ång
B. Chi ng©n s¸ch x·, thÞ trÊn:
144.440.548.000 ®ång
(Cã phô lôc chi tiÕt kÌm theo)
§iÒu 2. Héi ®ång nh©n d©n huyÖn ®ång ý víi c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn vµ ®iÒu hµnh
thu, chi ng©n s¸ch nh- Uû ban nh©n d©n huyÖn ®· tr×nh, ®ång thêi nhÊn m¹nh mét sè néi dung
sau:
T¨ng c-êng c«ng t¸c thu ng©n s¸ch c¸c cÊp, trªn c¸c lÜnh vùc. C¸c ngµnh ThuÕ, Tµi chÝnh,
Kho b¹c vµ chÝnh quyÒn c¸c cÊp phèi hîp chÆt chÏ, tæ chøc tæ c«ng t¸c thu ng©n s¸ch. T¨ng
c-êng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra vµ thùc hiÖn tèt LuËt qu¶n lý thuÕ, Ph¸p lÖnh vÒ phÝ vµ lÖ phÝ.
Thùc hiÖn qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh chi ng©n s¸ch ph¶i ®¶o b¶o ®óng LuËt ng©n s¸ch Nhµ n-íc,
nghiªm tóc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh phßng chèng tham nhòng l·ng phÝ thùc hµnh tiÕt kiÖm triÖt ®Ó
trªn c¸c lÜnh vùc.
T¨ng c-êng thanh tra, kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé qu¶n lý chi ng©n s¸ch ®óng môc tiªu, hiÖn
qu¶.
§iÒu 3. Trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh ng©n s¸ch nÕu cã biÕn ®éng th× Uû ban nh©n d©n huyÖn
thèng nhÊt víi Th-êng trùc H§ND huyÖn vµ Ban kinh tÕ x· héi ®Ó quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh, bæ
sung vµ b¸o c¸o H§ND huyÖn t¹i kú häp gÇn nhÊt.
Ðiều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban Hội đồng nhân dân huyện và các
đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Xuyên khóa XVIII,
Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 26/12/2013.
Nơi nhận:
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Kế hoạch- Đầu tư, Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ và Trưởng các Đoàn thể huyện
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng: Tư pháp, TC-KH;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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