
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN SI MA CAI 

_______________ 

Số: 02/2007/NQ-HĐND 

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

Si Ma Cai, ngày 09 tháng 7 năm 2007 
  
  

NGHỊ QUYẾT 
 

Về việc Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SI MA CAI 
KHOÁ XII- KỲ HỌP THỨ 8 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành quy 

chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân 
sách địa phương; 

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐND các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết số 
753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XI; 

Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 25/6/2007 của UBND huyện Si Ma Cai về việc phê chuẩn 
tổng quyết toán ngân sách năm 2006, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1: Nay phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006: 
 
1. Tổng thu ngân sách địa phương            48.434.920.203 đồng 
Trong đó: 
- Thu cân đối ngân sách địa phương 47.669.339.801 đồng 
+ Các khoản thu 100%                             280.220.660 đồng 
+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ               1.238.181.205 đồng 
+ Thu để lại đầu tư theo NQQH               1.512.043.870 đồng 
+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh             42.620.600.000 đồng 
+ Thu kết dư                                      2.018.294.066 đồng 
- Thu hạch toán qua ngân sách                  765.580.402 đồng 
 
2. Tổng chi ngân sách địa phương              46.242.761.700 đồng 
Trong đó: 
- Các khoản chi cân đối ngân sách huyện   45.484.988.898 đồng 
- Chi để lại quản lý qua ngân sách                   757.772.802 đồng 
 
3. Kết dư ngân sách chuyển sang năm 2007:     2.192.158.503 đồng 
Trong đó: 
- Kết dư ngân sách huyện                             1.544.926.798 đồng 
- Kết dư ngân sách xã                                647.231.705 đồng 
 
Điều 2: Hội đồng nhân dân huyện giao cho: 
 
 - UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Báo cáo việc sử 

dụng kết dư ngân sách với Thường trực HĐND và báo cáo trong kỳ họp gần nhất. 



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

 
Nghị quyết này đã được HĐND huyện khoá XII - kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/6/2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Lưu Đức Trưởng 
 
 
 

 


