
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 07/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 18 tháng 01 năm 2015

NGHỊ  QUYẾT
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 9

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; 

Căn cứ 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 23 tháng 6 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 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn công tác khoá sổ kế toán cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách 
Nhà nước hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 5 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, cấp 
huyện năm 2013;  

Sau khi xem xét Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2015 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; kết 
quả thực hiện kinh phí trung ương uỷ quyền, kinh phí của Bộ, ngành Trung ương cấp theo 
ngành dọc, kinh phí viện trợ và các quỹ tỉnh quản lý năm 2013 tỉnh Tuyên Quang; Báo 
cáo thẩm tra số 05/BC-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách 
Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013 trên địa 
bàn tỉnh, như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.521.458,1 triệu đồng

Bao gồm:

1.1. Thu nội địa: 1.495.883,2 triệu đồng

1.2. Các khoản thu huy động đóng góp xây dựng cơ sở 
hạ tầng: 12.004,6 triệu đồng

1.3. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 13.570,3 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 6.485.122,2 triệu đồng

2.1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 1.484.455,9 triệu đồng

2.2. Bổ sung từ ngân sách Trung ương:  3.976.608,0 triệu đồng

- Bổ sung cân đối: 2.627.500,0 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu: 1.349.108,0 triệu đồng

2.3. Thu kết dư ngân sách năm trước: 106.070,3 triệu đồng

2.4. Thu chuyển nguồn năm trước sang: 632.413,1 triệu đồng

2.5. Các khoản thu huy động đóng góp xây dựng cơ sở 
hạ tầng: 12.004,6 triệu đồng

2.6. Thu xổ số kiến thiết: 13.570,3 triệu đồng

2.7. Thu huy động theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách 
Nhà nước: 260.000,0 triệu đồng

3 Tổng chi ngân sách địa phương 6.416.845,8 triệu đồng

Bao gồm:

3.1. Chi đầu tư phát triển: 1.805.666,6 triệu đồng

3.2. Chi thường xuyên: 4.201.746,1 triệu đồng

3.3. Chi trả nợ (cả gốc và lãi) các khoản tiền huy động đầu 
tư theo khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước: 62.000 triệu đồng

3.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.200,0 triệu đồng

3.5. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 346.233,2 triệu đồng

4 Kết dư ngân sách năm 2013: 68.276,4 triệu đồng



Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh công khai quyết toán ngân sách địa phương 
năm 2013 theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá 
XVII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 01 năm 2015./.

 CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 Nguyễn Sáng Vang


