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NGHỊ QUYẾT
Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước
tỉnh Hà Nam năm 2010
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ 16

(Ngày 08 - 09/12/2009)
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi nghe và thảo luận Tờ trình số 1648/TTr-UBND ngày 03/12/2009 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010
cho các cơ quan ñơn vị thuộc tỉnh và ngân sách huyện, thành phố, bổ sung, sửa ñổi tỷ
lệ ñiều tiết một số khoản thu ngân sách cho các cấp ngân sách năm 2010; Báo cáo
thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến ñại biểu Hội
ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua dự toán NSNN năm 2010 của tỉnh Hà Nam với các
chỉ tiêu như sau:
1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước: 2.257.249 triệu ñồng, gồm:
- Tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên ñịa bàn: 1.012.500 triệu ñồng.
- Các khoản thu ñể lại phản ánh qua ngân sách: 87.500 triệu ñồng
- Thu bổ sung từ NS trung ương: 1.157.249 triệu ñồng (ñã bao gồm vốn nước
ngoài 45.000 triệu ñồng).
* Dự toán thu ngân sách ñịa phương: 2.146.749 triệu ñồng, trong ñó:
- Thu cân ñối ngân sách: 902.000 triệu ñồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.157.249 triệu ñồng (ñã bao gồm vốn
nước ngoài 45.000 triệu ñồng).
- Thu phản ánh qua ngân sách: 87.500 triệu ñồng.
2. Dự toán chi ngân sách ñịa phương: 2.146.749 triệu ñồng, gồm:
- Chi từ nguồn thu cân ñối ngân sách: 1.422.787 triệu ñồng.
Trong ñó:

