
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN BẢO THẮNG 

_______________ 

Số: 62/2007/NQ-HĐND 

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

Bảo Thắng, ngày 30 háng 7 năm 2007  
  
  

NGHỊ QUYẾT  
 

Về việc Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách  
6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007;  

Điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG 
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 9 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 
Sau khi xem xét Báo cáo số 162/BC - UBND ngày 10/7/2007 của UBND huyện Bảo Thắng 

báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ  thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm 
vụ 6 tháng cuối năm 2007; Báo cáo số 164/BC - UBND ngày 13/7/2007 của UBND huyện Bảo 
Thắng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm, phương hướng 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Tờ trình số 180/TTr - UBND ngày 13/7/2007 của UBND huyện về 
việc đề nghị điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007; Báo cáo 
thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện và ý kiến tham gia của các vị đại biểu HĐND 
huyện tại kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Nhất trí thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách và 

nhiệm vụ đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 của 
UBND huyện. 

 
Điều 2. Nhất trí điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

năm 2007 cụ thể như sau: 
 
1. Phần thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 
1.1. Thu cân đối ngân sách nhà nước: 
- Dự toán giao đầu năm: 12.835 triệu đồng 
- Dự toán sau điều chỉnh: 13.835 triệu đồng 
- Dự toán điều chỉnh tăng: 1.000 triệu đồng 
Trong đó: 
+ Điều chỉnh tăng thu ngoài quốc doanh: 916 triệu đồng. Số sau điều chỉnh: 4.916 triệu 

đồng. 
+ Điều chỉnh tăng thuế nhà đất: 25 triệu đồng. Số sau điều chỉnh: 256 triệu đồng. 
+ Điều chỉnh tăng thu phí và lệ phí: 32 triệu  đồng. Số sau điều chỉnh: 1.002 triệu đồng. 
+ Điều chỉnh tăng tiền cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước: 12 triệu đồng. Số sau điều 

chỉnh: 180 triệu đồng. 
+ Điều chỉnh tăng thu khác ngân sách: 15 triệu đồng. Số sau điều chỉnh: 1.035 triệu đồng. 
1.2. Thu để lại quản lý qua ngân sách Nhà nước: 
(Không điều chỉnh, giữ nguyên theo kế hoạch đầu năm) 
- Dự toán giao đầu năm: 6.000 triệu đồng 



 
2. Thu ngân sách địa phương: 
- Dự toán thu ngân sách địa phương giao đầu năm: 83.149 triệu đồng 
- Dự toán điều chỉnh tăng thu ngân sách địa phương 20.758 triệu đồng 
Trong đó: 
+ Điều chỉnh tăng các khoản thu điều tiết 100%: 47 triệu đồng 
+ Điều chỉnh khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 953 triệu đồng 
+ Điều chỉnh tăng số bổ sung từ ngân sách tỉnh: 14.497 triệu đồng 
Trong đó: Thu bổ sung Cải cách tiền lương: 13.059 triệu đồng 
                 Thu bổ sung thực hiện nhiệm vụ khác: 1.438 triệu đồng 
+ Bổ sung thu chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2006: 2.961 triệu đồng 
+ Bổ sung từ nguồn kết dư năm 2006: 2.300 triệu đồng 
- Dự toán thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh: 103.907 triệu đồng 
 
3. Chi ngân sách địa phương: 
- Dự toán chi ngân sách địa phương giao đầu năm: 83.149 triệu đồng 
- Dự toán điều chỉnh tăng chi ngân sách địa phương: 20.758 triệu đồng 
Trong đó: 
+ Tăng chi không thường xuyên: 1.919 triệu đồng 
+ Tăng chi thường xuyên: 18.839 triệu đồng 
Trong đó chi cải cách tiền lương, tăng biên chế: 14.296 triệu đồng 
- Dự toán chi ngân sách địa phương sau điều chỉnh: 103.907 triệu đồng 
 
4. Kế hoạch vốn đầu tư qua ngân sách địa phương: 
- Tổng kế hoạch vốn đầu tư qua ngân sách địa phương năm 2007 đã giao đầu năm: 

29.670,7 triệu đồng. 
- Kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung kỳ này: Tăng 9.475 triệu đồng cho 47 danh mục công 

trình. 
Trong đó: 01 danh mục công trình quyết toán; 21 danh mục công trình hoàn thành; 25 

danh mục công trình khởi công mới. 
- Kế hoạch vốn sau điều chỉnh, bổ sung: 39.145,7 triệu đồng. 
Gồm 03 công trình quyết toán; 33 công trình hoàn thành; 25 công trình khởi công mới. 
 
Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao cho: 
 
- Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và các Đại biểu HĐND huyện có trách 

nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
- Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khoá XVII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 

tháng 7 năm 2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Đặng Phi Vân 
 


