
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN BÁT XÁT 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 11/ 2006/ NQ - HĐND                Bát Xát, ngày 29 tháng 12 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với  

 UBND huyện giữa hai kỳ họp  
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT 
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 7 

(Từ ngày 28/12/2006 đến ngày 29/12/2006) 

 

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

Căn cứ Quy chế hoạt động HĐND ngày 02/4/2005; 

Sau khi xem xét báo cáo số 60/BC- HĐND ngày 27/12/2006 của Thường trực HĐND 

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

trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XVI, ý kiếm thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ý kiến 

của các đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp; 

HĐND huyện Bát Xát khoá XVI- kỳ họp thứ 7, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

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

giữa hai kỳ họp, trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XVI như sau: 

* Điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2006: 

- Văn bản số 35/ HĐND – TT ngày 20/12/2006 của Thường trực HĐND huyện về thoả 

thuận điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách huyện, xã lần 2 năm 2006: 

1. Điều chỉnh tăng thu ngân sách: 

1.1. Điều chỉnh tăng thu ngân sách trên địa bàn: 698 triệu đồng, sau điều chỉnh tổng thu: 

12.100 triệu đồng. 

Trong đó:  

- Tăng thu từ khu vực Công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 472 triệu đồng. 

- Tăng thu phí, lệ phí: 151 triệu đồng. 

- Tăng thu khác ngân sách: 45 triệu đồng. 

- Tăng thu quản lý qua ngân sách 30 triệu đồng. 

1.2. Điều chỉnh tăng thu ngân sách địa phương: 4.421 triệu đồng, sau điều chỉnh tổng thu 

ngân sách: 75.331 triệu đồng. 

Trong đó:  

- Tăng thu ngân sách từ nguồn bổ sung ngân sách tỉnh: 3.748 triệu đồng. 

- Tăng thu so với kế hoạch giao: 643 triệu đồng. 

- Tăng thu quản lý qua ngân sách: 30 triệu đồng. 

2. Điều chỉnh tăng chi ngân sách: 4.412 triệu đồng, sau điều chỉnh tổng chi ngân sách: 

75.331 triệu đồng. 

Trong đó: 

- Sự nghiệp giáo dục (Tăng biên chế, chế độ học bổng học sinh, Phụ cấp thu hút):3.723 

triệu đồng. 

- Chi sự nghiệp Y tế xã: 152 triệu đồng. 



- Trả chế độ hưu trí cán bộ xã theo NQ 119: 208 triệu đồng. 

- Chi nghiệp vụ chuyên môn các cơ quan đảng, đoàn thể: 597,6 triệu đồng 

- Tăng thu chờ tăng lương: 321 triệu đồng. 

- Tăng dự phòng ngân sách: 84,4 triệu đồng. 

- Tăng chi quản lý qua ngân sách: 30 triệu đồng. 

3. Điều chỉnh giảm chi chờ tăng lương: 695 triệu đồng. 

 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho: 
1. UBND huyện chụi trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện chụi 

trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 
  Nghị quyết này đã được HĐND huyện khoá XVI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 

29/12/2006. 

 

CHỦ TỊCH  
 
  (đã ký) 
 

Bùi Hữu Lợi  
 


