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NGHỊ QUYẾT 

 
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006 

 
 

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 161/BC - UBND ngày 10/7/2007 của UBND huyện Bảo Thắng 

báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội 
HĐND huyện trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khoá XVII và ý kiến tham gia của các vị đại 
biểu HĐND huyện tại kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006 với một số nội dung 
sau: 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
 
I. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:                            20.019,7 
 
1. Các khoản thu cân đối NSNN:                                                   11.082,5 
Trong đó: - Thu xí nghiệp quốc doanh địa phương:                                  176,8 
               - Thu ngoài quốc doanh:                                                      3.417,5 
               - Các khoản thu khác ngân sách:                                          7.758,2 
  
2. Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN:  8.937,2 
Trong đó: - Học phí:                                                                              903,9 
               - Viện phí:                                                                          5.344,4 
               - Các quỹ đóng góp XD cơ sở hạ tầng địa phương:                    229,3 

                      - Quỹ lao động công ích:                                                     2.320,1 
               - Quỹ An ninh - Quốc phòng:                                                  139,4 
               - Quỹ phòng chống lụt bão:                                                      44,4 
(Quỹ PCLB không thực hiện phản ánh vào NSNN) 
 
II. Tổng thu ngân sách địa phương: 
 
1. Thu ngân sách cấp huyện:                                                 87.611,3 
1.1. Các khoản thu cân đối ngân sách:                                          81.213,0 
Trong đó:   - Thu tiền sử dụng đất:                                                4.548,9 
                 - Thu từ điều tiết các sắc thuế:                                     4.867,2 
                 - Thu kết dư ngân sách:                                               1.599,0 
                 - Thu chuyển nguồn:                                                    2.455,1 



                 - Thu bổ sung ngân sách cấp trên:                               67.782,7 
1.2. Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN:                                    6.398,4 
 
2. Thu ngân sách cấp xã:                                                       12.848,9 
2.1. Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương:                         10.310,1 
2.2. Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN:                                   2.538,8 
 
III. Tổng chi ngân sách địa phương: 
 
1. Chi ngân sách cấp huyện:                                                   85.492,3 
1.1. Các khoản chi cân đối ngân sách địa phương:                          79.093,9 
Trong đó:   - Chi không thường xuyên:                                            5.437,0 
                 - Chi thường xuyên:                                                    64.952,6 
                 - Chi bổ sung cân đối ngân sách xã:                               8.704,2 
1.2. Các khoản chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN:                 6.398,4 
 
2. Chi ngân sách cấp xã:                                                          12.668,1 
2.1. Các khoản chi cân đối ngân sách xã:                                        10.129,3 
2.2. Các khoản chi quản lý qua NSNN:                                              2.538,8 
 
IV. Kết dư ngân sách:  
 
1. Kết dư ngân sách huyện                                                         2.119,0 
- Tiền sử dụng đất:                                                                            580,0 
- Phạt an toàn giao thông:                                                                    60,0 
- Nguồn cải cách tiền lương và các nhiệm vụ phát sinh đột xuất:          1.047,0 
- Khác:                                                                                              432,0 
 
2. Kết dư ngân sách xã:                                                                 180,8 
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho: 
 
- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện và các Đại biểu HĐND huyện có trách 

nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 
 
- Ủy ban nhân dân huyện, các ngành chức năng, các tổ chức, đơn vị liên quan có trách 

nhiệm phối hợp trong các hoạt động của HĐND huyện. 
 
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 kỳ họp thứ 

9 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Đặng Phi Vân 
 


