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NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2006 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 8 
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;  
Căn cứ quy chế hoạt động HĐND các cấp ban hành ngày 02 tháng 4 năm 2005. 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002. 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ - CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị 

định số  73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét quyết định dự toán và phân bổ ngân 
sách, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. 

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của UBND huyện, về việc đề nghị phê chuẩn 
quyết toán ngân sách năm 2006 của huyện Văn Bàn; Báo cáo thẩm tra số 38/BC-KTXH ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Ban 
kinh tế - xã hội HĐND huyện, kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII đã nghiên cứu, thảo luận và thống nhất. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2006 với những nội dung cụ thể như sau: 
 
1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:   14.554.636.877 đồng 
Trong đó: Thu ngân sách Trung ương:               74.861.440 đồng 
Thu ngân sách tỉnh:          1.954.776.250 đồng 
Thu ngân sách huyện:        10.316.290.983 đồng 
Thu ngân sách xã:             2.208.708.204 đồng 
 
2. Tổng thu ngân sách huyện năm 2006:     81.835.251.605 đồng 
Trong đó: 
Thu từ kinh tế địa phương:           7.216.835.217 đồng 
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:    66.928.479.000 đồng 
Thu để lại quản lý qua ngân sách:        3.099.455.766 đồng 
Thu kết dư ngân sách năm trước:      4.590.481.622 đồng 
 
3. Tổng chi ngân sách huyện năm 2006:    77.010.272.223 đồng 
Trong đó: 
Chi cân đối ngân sách:      73.910.816.457 đồng 
Chi bằng nguồn thu để lại quản lý qua NS:     3.099.455.766 đồng 
 
4. Phần kết dư ngân sách huyện năm 2006 chuyển sang thu ngân sách huyện năm 2007 là:   4.824.979.382 đồng 
Trong đó:  
Kết dư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:       4.066.948.700 đồng 
Kết dư từ nguồn khác:             758.030.682 đồng 
                               (Có phụ biểu chi tiết kèm theo) 
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho: 
1. UBND huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. 
2. Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám 

sát thực hiện thắng lợi Nghị quyết này. 
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2007./. 
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