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NGHỊ QUYẾT 
 

Chuyển kết dư ngân sách năm 2006 sang thu ngân sách năm 2007 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 
KHOÁ 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 105/TTr-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2007 của UBND huyện, 
về việc đề nghị chuyển kết dư ngân sách năm 2006 sang thu ngân sách năm 2007; Báo cáo 
thẩm tra số 39/BC-KTXH ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Kỳ 
họp thứ 8 HĐND huyện khoá XVIII đã nghiên cứu, thảo luận và thống nhất, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Phê chuẩn chuyển kết dư ngân sách năm 2006 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 
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho: 
 
1. UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện 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 nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XVIII thông qua ngày 18 tháng 7 

năm 2007./. 
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