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NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND và UBND huyện 

giữa 2 kỳ họp thứ 8 và thứ 9 về ngân sách 
 

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

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; 
Căn cứ điểm 4, điểm 21 - chương II Quy chế hoạt động của HĐND; 
Sau khi nghe báo cáo về ý kiến thoả thuận của Thường trực HĐND với UBND 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 Bảo Yên thống nhất, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1: Nhất trí phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND với UBND giữa 2 kỳ họp thứ 
8 và thứ 9 về ngân sách như sau: 

 
I. Điều chỉnh bổ sung một số nhiệm vụ chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007 cho một số cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn do phát sinh nhiệm vụ ngoài kế hoạch giao: (nằm trong tổng số 
ngân sách của huyện và quyết định bổ sung của UBND tỉnh) là:     
           16.481.488.000 đồng. 

 
1. Điều chỉnh từ nguồn chi khác và tăng thu NS huyện:  419.800.000 đồng. 
- Sự nghiệp kinh tế:          16.100.000 đồng. 
- Sự nghiệp phát thanh - truyền hình:          6.000.000 đồng. 
- Sự nghiệp văn hóa:          38.000.000 đồng. 
- Chi quản lý nhà nước:       314.700.000 đồng. 
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:         45.000.000 đồng. 
 
2. Điều chỉnh từ nguồn dự phòng ngân sách:     620.240.000 đồng. 
- Sự nghiệp văn hóa:        37.300.000 đồng. 
- Chi quản lý nhà nước:      302.750.000 đồng. 
- Hỗ trợ KP Đảng:        65.880.000 đồng. 
- Hỗ trợ KP đoàn thể:        44.710.000 đồng. 
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:        3.000.000 đồng. 
- Hỗ trợ khác:       166.600.000 đồng. 
 
II. Điều chỉnh bổ sung theo quyết định UBND tỉnh dự toán thu - chi NSNN trên địa bàn 6 

tháng cuối năm 2007: 
 
1. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước. 
 
- Tổng thu NSNN trên địa bàn đã giao:   8.940.000.000 đồng. 
(tại Quyết định số 1440/QĐ - UBND ngày 27/12/2006 của UBND huyện Bảo Yên). 



- Số dự kiến điều chỉnh tăng thu 6 tháng cuối năm 2007:         56.000.000 đồng. 
Trong đó gồm: - Tăng thuế nhà đất:     6.000.000 đồng. 
    - Tăng phí, lệ phí:     114.000.000 đồng. 
    - Tăng thu khác ngân sách:                             16.000.000 đồng. 
    - Giảm phí, lệ phí chuyển thu khác:     16.000.000 đồng. 

                                       
    - Giảm lệ phí trước bạ nhà:                80.000.000 đồng. 
 
                            - Tổng thu NSNN trên địa bàn sau điều chỉnh:  8.996.000.000 đồng. 
 
2. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước: 
 
Dự kiến điều chỉnh tăng chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2007 do phần thu tăng lên từ ngân 

sách là: 15.441.448.000 đồng (phần tăng chi để bổ sung điều chỉnh tăng lương; bổ sung tại 
Quyết định số 785/QĐ - UBND ngày 30/8/2007 và Quyết định số 1427/QĐ - UBND ngày 
18/12/2007 của UBND huyện Bảo Yên). 

Trong đó: 
- Sự nghiệp kinh tế:      314.790.000 đồng. 
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo:          10.139.444.000 đồng. 
- Sự nghiệp y tế:       922.975.000 đồng. 
- Sự nghiệp văn hóa - thông tin:    91.675.000 đồng. 
- Sự nghiệp PT - TH:      114.375.000 đồng. 
- Chi đảm bảo xã hội:      374.396.000 đồng. 
- Chi quản lý nhà nước:              3.206.347.000 đồng. 
- Chi ngân sách Đảng:      346.441.000 đồng. 
- Đoàn thể:       603.665.000 đồng. 
- Chi an ninh - quốc phòng:     20.544.000 đồng. 
- Chi khác ngân sách:      217.753.000 đồng. 
- Chi khen thưởng:         59.570.000 đồng. 
 
Điều 2. HĐND huyện giao cho 
 
- UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, chỉ đạo thực hiện nghị quyết này và báo 

cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XV. 
 
- HĐND huyện Bảo Yên giao cho Thường trực HĐND - UBND huyện Bảo Yên điều chỉnh kế 

hoạch ngân sách 6 tháng cuối năm 2007 đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước. 
 
- Giao cho Thường trực HĐND, 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  
 


