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Tân Uyên, ngày 04 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn dự toán thu - chi NSNN 9 tháng năm 2014
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN UYÊN
KHÓA X - KỲ HỌP LẦN THỨ 2
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân - Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét Tờ trình số 462/TTr-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Ủy
ban nhân dân thị xã Tân Uyên về việc phê duyệt dự toán thu - chi ngân sách nhà nước
9 tháng năm 2014; Báo cáo thẩm ñịnh của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các ñại
biểu Hội ñồng nhân dân,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân thị xã nhất trí dự toán thu - chi ngân sách thị xã 9
tháng năm 2014 theo Tờ trình số 462/TTr-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2014, cụ thể
như sau:
1. Dự toán thu ngân sách huyện năm 2014:
Trên cơ sở phân chia dự toán thu - chi NSNN năm 2014 giữa thị xã Tân Uyên
và huyện Bắc Tân Uyên, dự kiến tổng thu NSNN trên ñịa bàn 9 tháng năm 2014 là
362.189 triệu ñồng, bao gồm các nguồn thu sau:
1.1 Thu từ DNNN ñịa phương:
1.2 Thuế ngoài quốc doanh:
1.3 Thu lệ phí trước bạ:
1.4 Thuế SDð nông nghiệp:
1.5 Thuế phi nông nghiệp:

816 triệu ñồng
195.123 triệu ñồng
12.960 triệu ñồng
50 triệu ñồng
2.160 triệu ñồng

1.6 Thu tiền cho thuê mặt ñất, mặt nước:

15.120 triệu ñồng

1.7 Thu tiền sử dụng ñất:

80.070 triệu ñồng

1.8 Thu phí và lệ phí:
1.9 Thu khác NS:

5.280 triệu ñồng
23.115 triệu ñồng

