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1.2. Chi ñể lại quản lý qua Ngân sách nhà nước:

5.000 triệu ñồng.

2. Chi ngân sách xã, thị trấn:

63.495 triệu ñồng.

2.1. Chi cân ñối ngân sách xã:

58.495 triệu ñồng.

- Chi thường xuyên:

58.070 triệu ñồng;

- Dự phòng ngân sách:
2.2. Chi ñể lại quản lý qua NSNN:

425 triệu ñồng.
5.000 triệu ñồng.

IV. Phân bổ ngân sách:
Phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2016 cho từng phòng, ban, ngành ở huyện
và các xã, thị trấn theo phụ lục số 05 và số 06 kèm theo Nghị quyết này. Trong ñó
cần lưu ý kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương
năm 2016 ñể bổ sung ñủ số kinh phí khoán quỹ lương theo biên chế ñược giao cho
các cơ quan, ñơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn.
ðiều 2. Giao trách nhiệm cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt
Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu UBND huyện có ñiều chỉnh dự toán
thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016, HðND huyện
ủy quyền cho Thường trực HðND huyện và các Ban HðND huyện căn cứ quy ñịnh
của Luật Ngân sách nhà nước ñể quyết ñịnh việc ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và
báo cáo HðND huyện trong kỳ họp gần nhất.
ðiều 3. Thường trực HðND huyện, các Ban HðND huyện và các vị ñại biểu
HðND huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết ñã ñược HðND huyện khóa VII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 21
tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.
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