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NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT 

 KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 8 
(Từ ngày 17/7/2007 đến ngày 18/7/2007) 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 
Sau khi xem xét Báo cáo số 143/BC - UBND ngày 13/7/2007 và Tờ trình số 144/TTr - UBND 

ngày 13/7/2007 của UBND huyện Bát Xát và báo cáo thẩm tra quyết toán thu chi ngân sách của 
Ban kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp, ý kiến của các đại biểu dự kỳ họp. 

Hội đồng nhân dân huyện Bát Xát khóa XVI kỳ họp kỳ 8, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nay phê chuẩn tổng quyết toán thu chi ngân sách huyện, xã năm 2006: 
 
1. Thu ngân sách: 
Tổng thu ngân sách huyện, xã:    75.956.960.279 đồng 
Trong đó: - Thu hưởng 100%:      1.096.878.052 đồng 
   - Thu phân chia theo tỷ lệ điều tiết   2.847.963.682 đồng 
   - Thu để lại theo Nghị quyết Quốc hội   2. 022.107.000 đồng 
   - Thu bổ sung thường xuyên    45.814.000.000 đồng 
   - Thu bổ sung có mục tiêu   16.830.872.000 đồng 
   - Thu kết dư ngân sách năm trước     5.720.784.684 đồng 
   - Thu quản lý qua ngân sách     1.624.354.861 đồng 
 
2. Chi ngân sách: 
Tổng chi ngân sách huyện, xã:    74.997.259.313 đồng 
Trong đó: - Chi cân đối     73.433.898.952 đồng 
   + Chi đầu tư phát triển                 2.817.294.000 đồng 
   + Chi thường xuyên               69.883.655.152 đồng 
   + Chi chuyển nguồn năm sau                  732.949.800 đồng 
   - Chi quản lý qua ngân sách                1.736.008.102 đồng 
 
Cân đối thu chi ngân sách huyện xã năm 2006: 
   Tổng thu - Tổng chi = Kết dư ngân sách 
  75.956.960.279 đồng - 74.997.259.313 đồng = 959.700.966 đồng 
 
Kết dư ngân sách huyện xã là:    959.700.966 đồng 
Trong đó: - Kết dư ngân sách huyện    540.736.145 đồng 
   - Kết dư ngân sách xã               418.964.821 đồng 
 
Số kết dư trên được chuyển hạch toán vào nguồn thu ngân sách năm 2007 để bổ sung cân 

đối ngân sách năm 2007 theo Luật Ngân sách quy định. 
    (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 



 
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho 
 
- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Nghị 

quyết. 
- Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm giám sát 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 
 
Nghị quyết được HĐND huyện Bát Xát khóa XVI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18 tháng 7 

năm 2007. 
 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Bùi Hữu Lợi 
 
 


