
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   HUYỆN BẢO YÊN                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

Số: 07/2008/NQ-HĐND                     Bảo Yên, ngày 28  tháng 12  năm 2008 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ Ngân sách năm 2008 
dự toán thu - chi ngân sách năm 2009 trình kỳ họp thứ 11. 

 

HéI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN 
KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 11. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ điểm 4, điểm 21 - chương II quy chế hoạt động của HĐND; 

Sau khi xem xÐt c¸c b¸o c¸o số: 285/BC-UBND ngày 19/12/2008 của UBND 

huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2008, dự toán thu chi 

ngân sách năm 2009; Báo cáo thẩm tra số: 34/BC-BKT ngày 24/12/2008 của Ban 

kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiÕn cña c¸c vÞ ®¹i biÓu HĐND huyện dự kỳ 
họp, 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2008, 

dự toán thu chi ngân sách năm 2009 như sau: 

 1. KÕt qu¶ thu - chi ng©n s¸ch n¨m 2008 

 a. Tæng thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn:                                      14.323 triÖu ®ång  
Trong ®ã: - C¸c kho¶n thu c©n ®èi ng©n s¸ch:                      10.143 triÖu ®ång 

                  - C¸c kho¶n thu h¹ch to¸n qua NS:                        4.180 triÖu ®ång 
 

b. Tæng thu ng©n s¸ch huyÖn: (−íc thùc hiÖn)             155.725,794 triÖu ®ång 
Trong ®ã: - Thu c©n ®èi ng©n s¸ch:                             150.170,453 triÖu ®ång 
        - Thu h¹ch to¸n qua ng©n s¸ch:                      4.180        triÖu ®ång 
                 - Thu kÕt d−                                                     1.375,341 triÖu ®ång 
 
c. Tæng chi ng©n s¸ch huyÖn: (−íc thùc hiÖn)              155.725,794 triÖu ®ång                       
Trong ®ã: - Chi c©n ®èi ng©n s¸ch:                              151.545,794 triÖu ®ång 
        - Chi h¹ch to¸n qua ng©n s¸ch:                       4.180        triÖu ®ång  
 

2. NhiÖm vô thu - chi ng©n s¸ch n¨m 2009 

 Dù kiÕn tæng thu NSNN trªn ®Þa bµn :  11.430  triÖu ®ång 
 Trong ®ã: - Thu c©n ®èi :  7.930 triÖu ®ång 
                  - Thu qu¶n lý qua NS: 3.500 triÖu ®ång 



 Dù kiÕn tæng thu ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng : 112.002 triÖu ®ång 
 Trong ®ã: - Thu c©n ®èi NS ®Þa ph−¬ng : 108.502 triÖu ®ång 
         Gåm : + Thu c©n ®èi (H−ëng theo tû lÖ %): 6.250 triÖu ®ång 
                    + Thu tiªn sö dông ®Êt : 1.000 triÖu ®ång 
                    + Thu trî cÊp NS tØnh : 101.252 triÖu ®ång 
                 - Thu qu¶n lý qua NS : 3.500 triÖu ®ång 
    
 Dù kiÕn tæng chi NS§P: 112.002 triÖu ®ång 
 Trong ®ã:- Chi tõ nguån thu SD ®Êt : 1.000 triÖu ®ång 
                 - Chi th−êng xuyªn : 106.053 triÖu ®ång 
                 - Chi dù phßng : 1.449 triÖu ®ång 
                 - Chi qu¶n lý qua NS : 3.500 triÖu ®ång 
 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho 

 - UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, chỉ đạo thực hiện Nghị 
quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khoá XV. 

 - Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện 

Bảo Yên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại kỳ 
họp thứ 11 HĐND huyện Bảo Yên kháo XV ngày 26 tháng 12 năm 2008. 

 

                                                                                                                   chñ tÞch   
                                                                                                                                     (đã ký) 

                                                                                                                    Hoµng Ngäc Chuyªn 

 
 

 
 
 


