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NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ 
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8 

 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003. 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002. 
Xét Tờ trình số 130/TTr - UBND ngày 12/7/2007 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn 

tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006. 
Sau khi xem xét báo cáo và đề nghị của UBND huyện về tổng quyết toán ngân sách Nhà 

nước năm 2006; Báo cáo thuyết trình, thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ý kiến thảo luận của 
các đại biểu HĐND huyện, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Bắc Hà khóa VIII, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Thống nhất thông qua tổng quyết toán ngân sách năm 2006. 
1. Tổng thu ngân sách huyện, xã: 75.271.166.821 đồng. Trong đó: 
- Các khoản thu cân đối ngân sách huyện, xã: 73.770.272.671 đồng. 
- Thu để lại quản lý qua ngân sách: 1.500.894.150 đồng. 
2. Tổng chi ngân sách huyện, xã: 74.375.757.027 đồng. Trong đó: 
- Các khoản chi cân đối ngân sách: 72.874.862.877 đồng. 
- Chi bằng nguồn thu để lại: 1.500.894.150 đồng. 
3. Kết dư ngân sách chuyển năm 2007: 895.409.794 đồng. 
 
Điều 2. HĐND huyện giao cho: 
- UBND huyện chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 
- Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND 

huyện có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết, đồng thời 
thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan Nhà nước ở địa phương triển khai thực 
hiện Nghị quyết nghiêm túc. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Bắc Hà khóa VIII - kỳ họp thứ 8 thông 
qua./. 
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