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3.3. Dự phòng: 750 triệu ñồng.
3.4. Các khoản chi ñể lại quản lý qua NSNN: 9.000 triệu ñồng.
ðiều 2. Nhất trí phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2014 như sau.
1. Tổng thu cân ñối ngân sách cấp huyện: 318.573 triệu ñồng. Trong ñó, ñiều
tiết ngân sách huyện là 70.820 triệu ñồng, thu bổ sung cân ñối từ ngân sách tỉnh là
247.753 triệu ñồng.
Tổng thu cân ñối ngân sách xã, thị trấn: bao gồm, thu ngân sách cấp xã ñược
hưởng theo phân cấp và thu bổ sung cân ñối từ ngân sách huyện: 61.581 triệu ñồng.
2. Tổng chi cân ñối ngân sách ñịa phương: 318.573 triệu ñồng. Trong ñó:
- Chi cân ñối cấp huyện: 256.992 triệu ñồng;
- Chi cân ñối cấp xã, thị trấn: 61.581 triệu ñồng.
ðiều 3. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành các biện pháp thực hiện dự toán
thu, chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách ñịa phương năm 2014
do UBND huyện trình và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân
dân huyện. ðồng thời, nhấn mạnh những biện pháp chủ yếu sau ñây.
1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt ðề án “thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn
tỉnh Bình Thuận giai ñoạn 2011 - 2015”. Tổ chức triển khai thực hiện các luật thuế
mới; ñẩy mạnh các biện pháp chống thất thu và các khoản nợ ñọng thuế; thực hiện
thu ñúng, thu ñủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác theo quy ñịnh
của pháp luật. Tích cực khai thác nguồn thu từ quỹ ñất, từ hoạt ñộng kinh doanh, khai
thác tài nguyên khoáng sản, dịch vụ du lịch và các nguồn thu phát sinh trên ñịa bàn.
Quản lý tốt các nguồn thu từ các hoạt ñộng mua, bán, chuyển quyền, chuyển mục
ñích sử dụng và cấp quyền sử dụng ñất. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp ñể thu số
thuế nợ ñọng từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án ñầu tư ñã hết thời gian ưu
ñãi, các khoản thu ñược phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. ðẩy
mạnh các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tăng cường
thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Mọi khoản
thu phát sinh phải hạch toán ñầy ñủ, kịp thời vào ngân sách Nhà nước.
2. UBND huyện chỉ ñạo thực hiện chi ngân sách theo ñúng quy ñịnh của Luật
Ngân sách Nhà nước. ðẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các công trình bức xúc, quan
trọng; khắc phục ñầu tư dàn trải; ưu tiên bố trí vốn chi trả nợ ñọng, chi cho các công
trình xây dựng cơ bản chuyển tiếp, các công trình bức xúc của huyện và các công
trình có khả năng hoàn thành ñưa vào họat ñộng trong năm. Chống lãng phí, thất
thoát trong ñầu tư xây dựng cơ bản.

