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NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn kết quả thu - chi ngân sách huyện năm 2007 

Dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2008 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật NSNN số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002; 
Sau khi nghe báo cáo về tình hình thực hiện thu - chi ngân sách năm 2007, kế hoạch thu -

chi ngân sách năm 2008 của UBND huyện Bảo Yên và ý kiến phát biểu của các vị đại biểu HĐND 
huyện, các vị đại biểu mời dự kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XV họp trong 2 ngày 28 - 29 tháng 
12 năm 2007; 

Hội đồng nhân dân huyện thống nhất, 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Nhất trí thông qua kết quả thu - chi NS huyện năm 2007, dự toán thu chi 

ngân sách năm 2008 của huyện Bảo Yên gồm các nội dung chủ yếu sau: 
 
1. Về kết quả thu - chi ngân sách năm 2007. 
 
- Tổng thu NSNN trên địa bàn: 9.722tr.đ/8.966tr.đ = 108%KH. 
- Tổng thu ngân sách huyện: 85.393tr.đ/84.212tr.đ = 101%KH. 
- Tổng chi ngân sách huyện: 85.320tr.đ/84.212tr.đ = 101%KH. 
 
2. Dự toán thu - chi ngân sách năm 2008: 
 
a) Về thu ngân sách: 
* Tổng thu ngân sách trên địa bàn:   11.920.000.000đ. 
* Tổng thu ngân sách địa phương:   86.801.000.000đ. 
Trong đó: - Thu cân đối ngân sách:   10.140.000.000đ. 
  - Thu quản lý qua ngân sách:     1.780.000.000đ. 
 
b) Về chi ngân sách huyện + xã:              86.801.000.000đ. 
Trong đó: 
* Chi cân đối ngân sách:               85.021.000.000đ. 
Gồm: 
- Sự nghiệp kinh tế:                            3.636.511.000đ. 
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:              50.057.194.000đ. 
- Sự nghiệp y tế:                  6.746.976.000đ. 
- Sự nghiệp văn hóa - TT:                    638.811.000đ.   
- Sự nghiệp phát thanh - truyền hình:                  574.724.000đ. 
- Đảm bảo xã hội:        1.417.428.000đ. 
- Chi quản lý nhà nước:    10.599.833.000đ. 
- Chi ngân sách Đảng (xã):      1.447.829.000đ. 
- Chi đoàn thể:                              3.675.034.000đ. 
- Chi an ninh - quốc phòng:      1.322.580.000đ. 



- Chi khác:        1.692.789.000đ. 
- Chi khen thưởng:           793.290.000đ. 
- Chi từ nguồn thu sử dụng đất:      1.000.000.000đ. 
- Dự phòng:                   1.418.000.000đ. 
* Chi hạch toán qua ngân sách:      1.780.000.000đ. 
Gồm: - Học phí:           580.000.000đ. 
     - Viện phí:                   1.200.000.000đ. 
* Thu chi ngân sách xã: 
* Tổng thu ngân sách xã:       13.038.758.000đ. 
Trong đó: 
- Thu trên địa bàn xã:                   2.606.750.000đ. 
- Thu trợ cấp:                  10.432.008.000đ. 
* Tổng chi ngân sách xã:       13.038.758.000đ. 
Trong đó: 
+ Chi thường xuyên:                  12.597.009.000đ. 
+ Chi nộp ngân sách cấp trên:            441.749.000đ. 
* Về chi ngân sách năm 2008: Đã tính tăng lương theo QĐ 93 - NĐ 94, trừ kinh phí thi đua 

khen thưởng. 
 
Điều 2: HĐND huyện giao cho: 
 
- UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này. 
 
- HĐND huyện Bảo Yên giao cho Thường trực HĐND - UBND huyện Bảo Yên giao chi tiết kế 

hoạch ngân sách năm 2008 cho các đơn vị đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước. 
 
- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND 

huyện Bảo Yên tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này. 
 
- Nghị quyết này đã được đại biểu HĐND huyện thông qua tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện 

Bảo Yên khóa XV ngày 29/12/2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

(đã ký) 
 

Hoàng Ngọc Chuyên 
 


