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NGHỊ QUYẾT 

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản      

       và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2017 

   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ ÔN,  

KHOÁ XI, KỲ HỌP LẦN THỨ 4  

Căn cứ Điều 26, Mục 2, Chương II, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được 

Quốc hội khóa XIII, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của Hội đồng nhân dân 

huyện Trà Ôn, khóa XI, kỳ họp lần thứ 4 về việc quyết định dự toán NSNN năm 2017, 

phương án phân bổ NSNN và kế hoạch vốn đầu tư phát triển, danh mục công trình 

XDCB năm 2017; 

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 14/6/2017 của UBND huyện Trà Ôn về việc 

phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán thu - chi 

ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, 

đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thảo luận và thống nhất, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và dự toán thu - 

chi ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2017, như sau: 

I/. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn sự nghiệp có 

tính chất xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2017, như sau: 

1/. Nguồn vốn phân cấp theo tiêu chí định mức: Kế hoạch vốn phân bổ đầu năm là 

16.460 triệu đồng; thực hiện điều chỉnh, bổ sung 06 tháng cuối năm 2017 là 26.202 triệu đồng 

(gồm có: bổ sung tăng 11.952 triệu đồng, điều chỉnh giảm 2.210 triệu đồng). 

(Kèm theo biểu số 01) 

2/. Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất: Kế hoạch vốn phân bổ đầu năm là 6.400 triệu đồng; 

thực hiện điều chỉnh, bổ sung 06 tháng cuối năm 2017 là 6.400 triệu đồng (thực hiện điều 

chỉnh, bổ sung trong nội bộ nguồn vốn gồm có: bổ sung tăng 1.049 triệu đồng, điều chỉnh 

giảm 1.049 triệu đồng). 

(Kèm theo biểu số 02) 

3/. Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản: Kế hoạch phân bổ đầu năm là 

13.000 triệu đồng; thực hiện điều chỉnh, bổ sung 06 tháng cuối năm 2017 là 15.200 triệu 

đồng (gồm có: bổ sung tăng 3.719 triệu đồng, điều chỉnh giảm 1.519 triệu đồng).                               

(Kèm theo biểu số 03) 
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4/. Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: Kế hoạch vốn phân bổ đầu năm là 

30.950 triệu đồng; thực hiện điều chỉnh, bổ sung 06 tháng cuối năm 2017 là 79.435 triệu đồng 

(bổ sung tăng 48.485 triệu đồng). 

(Kèm theo biểu số 04) 

II/. Bổ sung dự toán chi thường xuyên và bổ sung có mục tiêu năm 2017: 

1. Bổ sung chi thường xuyên: Tổng kinh phí điều chỉnh, bổ sung chi thường 

xuyên là 3.773.524.000 đồng, trong đó: sử dụng từ nguồn dự toán phân sau đầu năm 

2017 là 567.445.000 đồng (Bổ sung tăng là 924.515.000 đồng, điều chỉnh giảm là 

357.070.000 đồng), sử dụng từ nguồn kết dư ngân sách năm 2016 số tiền: 3.206.079.000  

đồng (Đã phân cho các đơn vị thụ hưởng 2.806.079.000 đồng, dự toán còn lại phân sau 

trong năm 2017 là 400.000.000 đồng). 

(Kèm theo biểu số 5.1, 5.2, 5.3, 5.4). 

2. Bổ sung có mục tiêu: Tổng kinh phí bổ sung có mục tiêu là 1.689.485.000 đồng, 

trong đó: sử dụng từ nguồn dự toán phân sau đầu năm 2017 là 1.066.000.000 đồng, sử 

dụng từ nguồn kết dư ngân sách năm 2016 là 623.485.000 đồng. 

(Kèm theo biểu số 6). 

Điều 2. Giao UBND huyện Trà Ôn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá XI, kỳ họp lần thứ 4 thông 

qua ngày 12 tháng 7 năm 2017.  

Nơi nhận:  
- TT.HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- TT.Huyện uỷ (b/c); 

- Các Ban HĐND huyện; 

- ĐB. HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Các ban, ngành huyện; 

- KBNN; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  
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