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

Số:   10/2008/NQ-HĐND                     Bảo Yên, ngày 28  tháng 12  năm 2008 

 

NGHỊ QUYẾT 

Phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND với UBND huyện 
 giữa 2 kỳ họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 về Ngân sách. 

 

HÔI 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: 33/BC-HĐND ngày 24/12/2008 của HĐND 

huyện về ý kiến thoả thuận của Thường trực HĐND với UBND huyện giữa 2 kỳ 

họp thứ 10 và kỳ họp thứ 11 về ngân sách. 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND với UBND 

giữa 2 kỳ họp thứ 10 và thứ 11 về ngân sách như sau: 

 Điều chỉnh bổ sung nhiệm vụ chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 cho các 

cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn do phát sinh nhiệm vụ ngoài kế hoạch giao là: 

548,854 triệu đồng, trong đó:  

          Điều chỉnh từ nguồn dự phòng ngân sách:  368,464 triệu đồng  

          Gồm:  - Chi hỗ trợ ngân sách Đảng :               48,5     triệu đồng 

                     - Chi quản lý Nhà nước : 160,894 triệu đồng 

                     - Chi hỗ trợ các Đoàn thể:                33,3     triệu đồng 

                     - Chi sự nghiệp giáo dục:                54,5     triệu đồng 

                     - Chi sự nghiệp Văn hoá:                 15       triệu đồng 

                     - Sự nghiệp PT-TH:  15        triệu đồng 

                     - Chi Quốc phòng:  11,27   triệu đồng 

                      - Hỗ trợ khác:  10        triệu đồng 

                      - Chi NS xã (Hỗ trợ lễ hội): 20       triệu đồng 

  
         Điều chỉnh từ nguồn chi khác ngân sách:  180,39  triệu đồng 

         Gồm: - Chi quản lý Nhà nước : 82,9    triệu đồng 

                     - Chi sự nghiệp đào tạo:  21     triệu đồng 

                     - Chi sự nghiệp Y tế:  30     triệu đồng 



                     - Chi hỗ trợ An Ninh:  10     triệu đồng 

                     - Chi hỗ trợ Quốc phòng:  20     triệu đồng 

                     - Hỗ trợ khác:  16,49 triệu đồng 

 

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 khoá XV ngày 26 tháng 12 năm 2008. 
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