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Số: 36/NQ-HĐND                  Tuyên Quang, ngày 15 tháng 12 năm 2011 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và 

Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh,  
ngân sách cấp huyện năm 2012. 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 3 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 
60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 26 tháng 3 
năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 
tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân 
sách Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; 

Căn cứ Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2012; 

Căn cứ Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;  

Căn cứ Quyết định số 2880/QĐ-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012;  

Căn cứ Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của 
HĐND tỉnh khóa XVI về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân 
chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn 
định ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND 
ngày 21 tháng 7 năm 2010 của HĐND tỉnh khóa XVI về Quy định định mức phân bổ và 
định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn 
định ngân sách địa phương giai đoạn 2011 - 2015; 

  



Xét Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và Phương án 
phân bổ ngân sách cấp tỉnh và ngân sách các huyện, thành phố năm 2012; Báo cáo thẩm 
tra số 40/BC-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội 
đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 
năm 2012 trên địa bàn tỉnh, với những chỉ tiêu chủ yếu sau: 

I- TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN :  1.292.991 triệu đồng  

1. Tổng các khoản thu cân đối  :     981.676 triệu đồng  

1.1. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước :     886.000 triệu đồng  

Trong đó:  - Thu tiền sử dụng đất :     110.000 triệu đồng  

                  - Thu phí bảo vệ môi trường :         9.300 triệu đồng  

1.2. Ghi thu, ghi chi vốn nước ngoài :          95.676 triệu đồng  

2. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết :       13.500 triệu đồng  

3. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách :     297.815 triệu đồng  

II- TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  :  4.101.782 triệu đồng  

1.  Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương :  3.785.882 triệu đồng  

1.1. Các khoản thu được hưởng 100% :        881.415 triệu đồng  

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương :     2.904.467 triệu đồng  

Trong đó: - Bổ sung cân đối  :  1.833.777 triệu đồng  

                 - Bổ sung có mục tiêu  :  1.070.690 triệu đồng  

2. Các khoản thu ngân sách Trung ương được hưởng :         4.585 triệu đồng  

3. Thu từ nguồn xổ số kiến thiết :       13.500 triệu đồng  

4. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách :     297.815 triệu đồng  

 * THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRÊN ĐỊA 
BÀN 

: 
 4.097.197 triệu đồng  

III- TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG :  4.097.197 triệu đồng  

1- Các khoản chi cân đối ngân sách địa phương :  4.050.697 triệu đồng  

  



1.1. Chi đầu tư phát triển :        785.400 triệu đồng  

Trong đó : -  Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo :       58.000 triệu đồng  

                  - Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ :       10.000 triệu đồng  

1.2. Chi thường xuyên :     3.126.706 triệu đồng  

Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo :     1.229.868 triệu đồng  

                 - Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ :          14.460 triệu đồng  

1.3. Chi CTMT Vốn Sự nghiệp :          12.741 triệu đồng  

1.4. Chi trả nợ vay KCH kênh mương :          42.000 triệu đồng  

1.5. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính :            1.200 triệu đồng  

1.6. Dự phòng ngân sách địa phương :          82.650 triệu đồng  

Tr. đó: - Dự phòng ngân sách tỉnh :          46.050 triệu đồng  

           - Dự phòng ngân sách huyện (cả cấp xã)  :          36.600 triệu đồng  

2. Trích lập Quỹ phát triển đất :       33.000 triệu đồng  

3. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết :       13.500 triệu đồng  

Điều 2. Phê duyệt phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh và cấp 
huyện năm 2012 trên địa bàn tỉnh, với những chỉ tiêu chủ yếu sau: 

A. PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG. 

I- THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:   

1. Thu ngân sách cấp tỉnh.  :      1.956.608 triệu đồng  

1.1. Thu thuế, phí, lệ phí và thu khác :           640.894 triệu đồng  

 Trong đó: - Thu ngân sách cấp tỉnh :           638.345 triệu đồng  

                  - Điều tiết về ngân sách Trung ương  :               2.549 triệu đồng  

1.2. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết :             13.500 triệu đồng  

1.3. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương :       1.302.214 triệu đồng  

2. Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng :      1.954.059 triệu đồng  

3. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh  :      1.954.059 triệu đồng  

3.1. Chi đầu tư phát triển :           711.400 triệu đồng  

Tr. đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo :            58.000 triệu đồng  

            - Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ :            10.000 triệu đồng  

  



3.2 Chi thường xuyên  :        1.127.169 triệu đồng  

Tr. đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo :          172.121 triệu đồng  

            - Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ :            14.460 triệu đồng  

3.3. Chi CTMT không có tính chất XDCB :             12.741 triệu đồng  

3.4. Chi trả nợ tiền vay KCH kênh mương :             42.000 triệu đồng  

3.5. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính :               1.200 triệu đồng  

3.6. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết :             13.500 triệu đồng  

3.7. Dự phòng ngân sách tỉnh :             46.049 triệu đồng  

II- THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (Bao gồm cả ngân sách cấp xã): 

1. Thu ngân sách cấp huyện  :  2.145.174 triệu đồng  

1.1. Thu thuế, phí, lệ phí và thu khác :        542.921 triệu đồng  

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên :        1.602.253 triệu đồng  

1.3. Điều tiết về ngân sách cấp trên  :     2.036 triệu đồng  

2. Thu ngân sách cấp huyện được hưởng :  2.143.138 triệu đồng  

3. Tổng chi ngân sách cấp huyện :  2.143.138 triệu đồng  

3.1. Chi đầu tư phát triển  :          74.000 triệu đồng  

3.2. Chi thường xuyên :     1.999.537 triệu đồng  

Trong đó: - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo :     1.057.747 triệu đồng  

3.3. Trích Quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất :          33.000 triệu đồng  

3.4. Dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã :          36.601 triệu đồng  

Trong đó: - Dự phòng ngân sách cấp huyện :       30.161 triệu đồng  

                 - Dự phòng ngân sách cấp xã  :         6.440 triệu đồng  

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVII, kỳ họp 
thứ 3 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2011./. 
 CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Sáng Vang 
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