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2. Tổng chi Ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn: 160.890 triệu ñồng (theo các
biểu chi tiết ñính kèm).
ðiều 2. Nhất trí phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015 như sau:
Tổng thu NSNN là 161.390 triệu ñồng. Trong ñó, thu cân ñối ngân huyện là
18.460 triệu ñồng (kể cả số huyện tăng thu 2.000 ñồng); thu ñể lại quản lý qua ngân
sách là 3.000 triệu ñồng và thu bổ sung từ ngân sách tỉnh trợ cấp cân ñối là 139.740
triệu ñồng, phân bổ cụ thể:
1. Tổng chi ngân sách huyện năm 2015 là 149.141 triệu ñồng, bao gồm: chi
cân ñối ngân sách: 146.651 triệu ñồng, chi từ nguồn thu ñể lại quản lý qua ngân sách
huyện là 1.990 triệu ñồng.
2. Tổng chi ngân sách xã năm 2015 là 12.249 triệu ñồng, bao gồm: chi cân ñối
ngân sách: 11.239 triệu ñồng, chi từ nguồn thu ñể lại quản lý qua ngân sách huyện là
1.010 triệu ñồng.
3. Phân bổ ngân sách huyện năm 2015 cho từng nhiệm vụ thu, chi ở khối
huyện và mức bổ sung từ ngân sách huyện cho ngân sách từng xã (theo biểu chi tiết
ñính kèm).
ðiều 3. Hội ñồng nhân dân huyện tán thành các biện pháp chủ yếu thực hiện
dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015
do Ủy ban nhân dân huyện trình và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội
ñồng nhân dân huyện:
- Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tập trung chỉ ñạo thực hiện tốt Luật Quản lý
thuế và các chính sách thuế mới ñược ban hành; tháo gỡ những khó khăn vướng mắt,
tạo môi trường thuận lợi cho hoạt ñộng ñầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm tạo nguồn
thu ổn ñịnh cho ngân sách; ñẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, tích cực thu các
khoản nợ ñọng ngân sách, nhất là nợ tiền sử dụng ñất, chuyển mục ñích sử dụng và
cấp quyền sử dụng ñất; thực hiện thu ñúng, thu ñủ và kịp thời các khoản thuế, phí, lệ
phí theo quy ñịnh của pháp luật;
- Ủy ban nhân dân huyện chỉ ñạo việc thực hiện chi ngân sách theo ñúng quy
ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước. ðảm bảo kinh phí ñáp ứng kịp thời cho các nhu
cầu chi lương chi hoạt ñộng thường xuyên của các cơ quan, ñơn vị. Tăng cường công
tác kiểm tra, kiểm soát chi qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Công khai tài chính và
ñẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng ở từng cơ quan,
ñơn vị;

