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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  03/2013/NQ-HĐND Tu Mơ Rông, ngày 22 tháng 07 năm 2013.    

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê chuẩn quyết toán điều chỉnh ngân sách địa phƣơng năm 2011 

 

 

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 2011, Tờ trình 

số 44/TTr-UBND, ngày 10/07/2013 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc xin 

phê chuẩn lại quyết toán địa phƣơng năm 2011, 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 điều chỉnh ngân sách địa phƣơng năm 2011 

với các nội dung chủ yếu sau: 

1. Tổng thu ngân sách địa phƣơng:    225.233.572.498 đồng. 

a. Thu cân đối ngân sách: 225.227.441.498 đồng, trong đó: số thu bổ sung 

từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện: 167.243.343.000 đồng, thu chuyển nguồn 

năm trước chuyển sang 38.891.097.000 đồng, thu kết dư năm trước chuyển 

sang 4.041.286.564 đồng, các khoản thu được phân chia theo tỷ lệ phần trăm 

10.715.538.897 đồng, các khoản thu NSĐP hưởng 100% 4.336.176.037 đồng.  

b.Thu quản lý qua ngân sách: 6.131.000 đồng, trong đó: phạt ATGT: 

6.131.000 đồng. 
 

2. Tổng chi ngân sách địa phƣơng:     219.184.549.721 đồng 

  a. Chi cân đối ngân sách cấp huyện: 187.486.567.031 đồng, trong đó: Chi 

đầu tƣ phát triển: 39.539.217.000 đồng và chi thƣờng xuyên: 97.968.005.031 

đồng, chi chuyển nguồn sang năm 2012: 22.121.404.000 đồng, chi bổ sung cho 

ngân sách cấp dƣới: 27.857.941.000 đồng. 
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  b. Chi ngân sách cấp xã: 31.697.982.690, trong đó: Chi thƣờng xuyên: 

26.729.680.175 đồng, chi chuyển nguồn sang năm sau: 4.968.302.515 đồng. 
 

3. Kết dƣ ngân sách địa phƣơng:    6.055.153.777 đồng. 

Kết dƣ nguồn cân đối ngân sách và kết dƣ nguồn thu quản lý qua ngân 

sách huyện: 6.055.153.777 đồng, trong đó: ngân sách huyện 5.407.686.968 

đồng, ngân sách cấp xã: 647.466.809 đồng. 

 

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 

 


