
   CÔNG BÁO / 21 + 22 + 23 + 24 / 11 - 11 - 2013                       100 

 

 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 

 

   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2013/NQ-HĐND Tu Mơ Rông, ngày 22 tháng 07 năm 2013 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phƣơng và phân bổ 

kết dƣ ngân sách huyện năm 2012 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TU MƠ RÔNG 

KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 6 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

Căn cứ Điều 63, 65, 67, Chƣơng VI của Luật Ngân sách nhà nƣớc ngày 

16/12/2002; 

Sau khi xem xét Báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2012, Tờ trình 

số 42/TTr-UBND, ngày 10/7/2013 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc xin 

phê chuẩn quyết toán địa phƣơng năm 2012 và phân bổ kết dƣ ngân sách huyện 

năm 2012, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội và ý kiến của các vị đại 

biểu HĐND huyện tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phƣơng năm 2012 với các nội 

dung chủ yếu sau: 

Tổng thu ngân sách địa phƣơng:    353.488.394.040 đồng. 

1. Thu cân đối ngân sách: 353.488.394.040 đồng, trong đó: số thu bổ sung 

từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện: 295.691.729.000 đồng, thu chuyển nguồn 

năm trước chuyển sang 27.089.706.515 đồng, thu kết dư năm trước chuyển 

sang 6.049.022.777 đồng, các khoản thu được phân chia theo tỷ lệ phần trăm 

76.236.000 đồng, các khoản thu NSĐP hưởng 100% 22.544.863.132 đồng.  

2. Tổng chi ngân sách địa phƣơng:    342.450.590.405 đồng 

Chi cân đối ngân sách: 342.450.590.405 đồng, trong đó: Chi đầu tƣ phát 

triển: 45.281.852.000 đồng và chi thƣờng xuyên: 207.755.307.814 đồng (trong 

đó; chi ngân sách cấp huyện 162.436.332.475 đồng, chi ngân sách cấp xã 

45.318.975.339 đồng), chi chuyển nguồn sang năm 2013: 45.674.191.591 đồng, 

chi bổ sung cho ngân sách cấp dƣới: 43.722.439.000 đồng, chi nộp trả ngân 

sách cấp tỉnh: 16.800.000 đồng. 
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3. Kết dƣ ngân sách địa phƣơng:    11.037.803.635 đồng. 

Kết dƣ nguồn cân đối ngân sách : 11.037.803.635 đồng, trong đó: ngân 

sách huyện 10.759.761.625 đồng, ngân sách cấp xã: 278.042.010 đồng. 

4. Phân bổ kết dƣ ngân sách huyện năm 2012 nhƣ sau: 

 Tổng kết dƣ ngân sách huyện, xã năm 2012: 11.037,803 triệu đồng. 

Gồm: 

- Kết dƣ ngân sách huyện: 10.759,761 triệu đồng.  

- Kết dƣ ngân sách cấp xã: 278.042 triệu đồng. 

- Dự kiến xử lý kết dƣ ngân sách huyện với số tiền: 10.759,761 triệu 

đồng, cụ thể nhƣ sau: 

+ Kinh phí kết dƣ đã xin ý kiến của Thƣờng trực Hội đồng nhân dân sử 

dụng trƣớc là: Kinh phí hỗ trợ cho các hộ thoát nghèo năm 2012 1.635 triệu 

đồng, Kinh phí san ủi tạo mặt bằng khu tái định cƣ thôn Tân Ba, xã Tê Xăng 

4.000 triệu đồng, Kinh phí hỗ trợ giống cây cao su 04 xã phía Tây: 1.149,529 

triệu đồng, Chi phí đền bù san ủi mặt bằng chợ, bến xe trung tân huyện: 

673,830 triệu đồng. 

+ Dự kiến hoàn thiện các hạng mục của Công trình: Nhà rông truung tâm 

huyện Tu Mơ Rông: 830,77 triệu đồng. 

+ Dự kiến trả nợ đƣờng vào trụ sở UBND xã Văn Xuôi: 10 triệu. 

+ Dự kiến bổ sung vào nguồn chi khác ngân sách huyện: 200 triệu. 

+ Dự kiến còn lại: 2.260,632 triệu đồng phân bổ cho công trình: Đƣờng 

thôn Tê Xô Trong đi khu sản xuất khu vực bờ sông (đoạn cầu sắt đi thôn Tê Xô 

trong) xã Đăk Tờ Kan, Khắc phục sạt lỡ khu TĐC thôn Mô Pảh,  Kè chống sạt 

lở trƣờng Bán trú, Đƣờng Ngọc Đo đi khu sản xuất, Đập tràn kết hợp đƣờng 

giao thông nối tỉnh lộ 672 với đƣờng Mô Pảh – Kon Tun, Thực hiện đề án xây 

dựng làng Mô Pả thành làng văn hóa dân tộc Xê Đăng, Chi phí quyết toán, 

kiểm toán các công trình XDCB hoàn thành. 

 
 

Điều 2. Hội đồng nhân dân Huyện giao Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức 

triển khai thực hiện; Thƣờng trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội 

đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực 

hiện. 

Nghị quyết này đƣợc Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, kỳ họp thứ 6 

thông qua./. 

 
 

                CHỦ TỊCH 
 

                              A Ngọc Mít 

 

 


