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NGHỊ QUYẾT
Về phân bổ ngân sách tỉnh năm 2018
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ
tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;
Xét Báo cáo số 167/BC- UBND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; phương án phân bổ
ngân sách năm 2018, kế hoạch tài chính 3 năm 2018-2020 tỉnh Hải Dương; Báo cáo
thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2018, như
sau:
1. Thu ngân sách tỉnh được hưởng:

9.015 tỷ 486 triệu đồng

Trong đó:
+ Bổ sung có mục tiêu từ NSTW:
+ Các khoản thu điều tiết về NS cấp tỉnh:

624 tỷ 743 triệu đồng
8.390 tỷ 743 triệu đồng

2. Tổng số chi ngân sách tỉnh: 8.916 tỷ 186 triệu đồng, bao gồm:
- Chi cân đối tại ngân sách tỉnh:

4.092 tỷ 918 triệu đồng

Trong đó:
+ Chi đầu tư phát triển:
+ Chi thường xuyên:
+ Nguồn cải cách tiền lương:

660 tỷ 266 triệu đồng
3.329 tỷ 313 triệu đồng
13 tỷ 190 triệu đồng

