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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Số: 75/NQ-HĐND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc 

 

         Điện Biên, ngày  09  tháng 12 năm 2017 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật ngân sách nhà nước, ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính 

phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa 

phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - 

ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa 

phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm; 

 Thực hiện Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; 

Thực hiện Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; 

 Sau khi xem xét Báo cáo số 330/BC-UBND ngày 01 tháng  12  năm 2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa 

phương năm 2017, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018; 

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 

thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018, cụ 

thể như sau: 

 I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.078.094 triệu đồng.  

 1. Thu nội địa: 1.030.000 triệu đồng. 

      2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 9.000 triệu đồng. 

 3. Thu viện trợ: 39.094 triệu đồng. 

 II. Tổng thu ngân sách địa phương: 9.131.278 triệu đồng. 

        1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ngân sách địa phương được 

hưởng theo phân cấp: 934.400  triệu đồng; 
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2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 8.157.784 triệu đồng, trong đó: 

        2.1. Bổ sung cân đối ngân sách địa phương: 5.666.899 triệu đồng; 

 2.2. Bổ sung để thực hiện các chính sách tiền lương theo qui định: 218.707 

triệu đồng; 

        2.3. Bổ sung có mục tiêu: 2.272.178 triệu đồng. 

 3. Thu viện trợ: 39.094 triệu đồng. 

 III. Tổng chi ngân sách địa phương: 9.061.427 triệu đồng.  

 1. Chi cân đối ngân sách địa phương:  7.042.189 triệu đồng, bao gồm: 

    1.1. Chi đầu tư phát triển: 706.136 triệu đồng; 

    1.2. Chi thường xuyên: 6.158.349 triệu đồng; 

 1.3. Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay: 1.543 triệu đồng; 

       1.4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.000 triệu đồng; 

    1.5. Dự phòng ngân sách: 135.810 triệu đồng; 

 1.6. Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 39.351 triệu đồng. 

 2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương để thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu và nhiệm vụ 

khác: 2.019.238 triệu đồng. 

2.1. Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 601.848 triệu đồng; 

 2.2. Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 1.230.299 

triệu đồng: 

 - Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài: 271.159 triệu đồng; 

 - Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước: 959.140 triệu đồng. 

 2.3. Chi từ nguồn hỗ trợ vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách 

theo quy định (vốn sự nghiệp): 187.091 triệu đồng. 

 IV. Bội thu ngân sách địa phương: 69.851 triệu đồng; 

 V. Tổng số vay trong năm: 22.400 triệu đồng (vay để trả nợ gốc). 

 (Chi tiết thu, chi ngân sách địa phương theo các biểu số 15, 16, 17, 18 kèm theo).  

 VI. Phân bổ ngân sách địa phương (Chi tiết như biểu số 30, 32, 33, 34, 

35, 37, 38, 39, 41, 42 kèm theo). 

 Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành dự 

toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 theo Nghị quyết này, đảm bảo đúng 

chế độ, chính sách và các quy định hiện hành của Nhà nước. Phấn đấu tăng thu, 

tiết kiệm chi, chống lãng phí, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước. 

        Trong quá trình điều hành ngân sách có vấn đề phát sinh cần giải quyết, 

giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử 

lý và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất. 
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 Điều 3. Giao thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

 Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân 

tỉnh thông qua. 

        Nghị quyết này được Hội đồng nhân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 7  

thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- UBTV Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

-  Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các ban HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH, Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- TT HĐND-UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
-  Công báo tỉnh; 
- Lưu: VT, CV HĐND. 

                 CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

              Lò Văn Muôn 

 

 


