CÔNG BÁO/Số 44+45/Ngày 31-12-2013

15

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

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

Số: 12/2013/NQ-HðND

Hà Nam, ngày 10 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2014
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ BẢY

(Ngày 09/12 - 10/12/2013)
Căn cứ Luật tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2002;
Sau khi xem xét Tờ trình số 2109/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2013 của
UBND tỉnh về việc xin phê chuẩn dự toán ngân sách tỉnh Hà Nam và phương án phân
bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách
HðND tỉnh và ý kiến của các ðại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh Hà
Nam với các chỉ tiêu như sau:
1. Dự toán thu ngân sách nhà nước: 5.202.587 triệu ñồng.
a) Tổng thu cân ñối ngân sách nhà nước trên ñịa bàn: 2.930.000 triệu ñồng.
Trong ñó:
+ Thu nội ñịa ñể cân ñối ngân sách: 2.289.000 triệu ñồng, tăng 9 % so với dự
toán trung ương giao.
+ Thu thuế xuất nhập khẩu: 641.000 triệu ñồng tăng 1,6 % so DTTW giao.
b) Các khoản thu phản ánh qua ngân sách: 196.015 triệu ñồng bằng 92,6% so
với dự toán ñịa phương giao năm 2013.
c) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.076.572 triệu ñồng (ñã bao gồm
vốn nước ngoài 147.000 triệu ñồng).
2. Dự toán thu ngân sách ñịa phương: 4.530.637 triệu ñồng
- Thu cân ñối ngân sách: 2.258.050 triệu ñồng
- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 2.076.572 triệu ñồng
- Thu phản ánh qua ngân sách: 196.015 triệu ñồng.
3. Dự toán chi ngân sách ñịa phương (theo số thu ñịa phương phấn ñấu là:
4.530.637 triệu ñồng).
a) Chi cân ñối ngân sách: 3.469.288 triệu ñồng tăng 1,7% so với dự toán năm
2013. Trong ñó:
+ Chi ñầu tư phát triển: 541.100 triệu ñồng bằng 100% so với DTTW giao.
+ Chi thường xuyên: 2.858.708 triệu ñồng bằng 102% so với DTTW giao.

