HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ ĐĂK TƠ PANG

Số: 03/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đăk Tơ Pang, ngày 10 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐĂK TƠ PANG
KHOÁ VI, NHIỆM KỲ 2016-2021-KỲ HỌP LẦN THỨ SÁU

(ngày 10/07/2018)
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;
Sau khi xem xét tờ trình số 16/TTr-UBND ngày 03/ 07/ 2018 của UBND xã
về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017;
Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND xã tại kỳ họp lần thứ
sáu, khoá VI, nhiệm kỳ 2016-2021,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2017 do UBND xã
trình bày với các chỉ tiêu tổng hợp như sau :
1/ Quyết toán thu:
Tổng thu ngân sách

: 5.814.978.491 đồng Trong đó :

a/ Thu ngân sách cấp trên
: 5.729.836.000 đồng
b/ Thu ngân sách địa phương
:
36.108.500 đồng
c/ Thu kết dư năm trước chuyển sang :
40.966.191 đồng
d/ Thu chuyển nguồn năm trước :
8.067.800 đồng
2/ Quyết toán chi :
Tổng chi ngân sách

: 5.738.041.756 đồng Trong đó :

a/ Chi thường xuyên
b/ Chi chương trình XD NTN
c/ Chi đầu tư phát triển
d/ Nộp trả kinh phí cấp trên

: 4.048.650.956 đồng
: 396.723.000 đồng
: 1.287.876.000 đồng
:
4.791.800 đồng

3/ Kết dư chuyển sang năm sau

:

a/ Chương trình NTM
b/ Dự phòng ngân sách năm 2017
c/Kết dư thường xuyên
21.412.735 đồng

76.936.735 đồng; Trong đó :
:

:

9.827.000 đồng
45.697.000 đồng
:

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao cho thường trực HĐND và UBND xã
có những biện pháp cụ thể thực hiện quyết toán nguồn kinh phí ngân sách xã
Đăk tơ Pang năm 2017 theo luật NSNN hiện hành.
Nghị quyết này được HĐND xã thông qua tại kỳ họp lần thứ sáu, khoá VI,
nhiệm kỳ 2016-2021 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.
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