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NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu dự toán 

 thu - chi ngân sách địa phương và vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
 từ tiền sử dụng đất năm 2007 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG  

KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 10 
 

Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; 
Sau khi xem xét Tờ trình số: 366/TTr-UBND ngày 12/12/2007 của UBND huyện về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu dự 

toán thu - chi ngân sách địa phương và vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ tiền sử dụng đất năm 2007; Báo cáo thẩm tra của 
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
 

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách địa phương và vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
từ tiền sử dụng đất năm 2007, cụ thể: 

  
I- VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007: 
 
1. Thu ngân sách địa phương: 
 
Điều chỉnh tăng 1.379 triệu đồng, nâng tổng thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh lên 105.286 triệu đồng (điều 

chỉnh tăng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh) 
 
2. Chi ngân sách địa phương: 
 
Điều chỉnh tăng 1.379 triệu đồng, nâng tổng chi ngân sách địa phương sau điều chỉnh 105.286 triệu đồng. 
Trong đó: 
- Điều chỉnh chi thực hiện tăng biên chế và các chế độ chính sách mới; chi bổ sung các nhiệm vụ thường xuyên khác: 

1.379 triệu đồng. 
- Điều chỉnh dự phòng và chi khác ngân sách 6 tháng cuối năm 2007: 407 triệu đồng. 
 
II- VỀ CHI XDCB NĂM 2007 TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT: 
 
- Điều chỉnh giảm danh mục công trình: 1.539 triệu đồng 
- Điều chỉnh tăng danh mục công trình: 1.539 triệu đồng 
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho 
 
- UBND huyện có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết 
 
- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện và các vị đại biểu HĐND huyện chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức 

thực hiện Nghị quyết. 
 
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII - kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007./. 
 

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Đặng Phi Vân 
 


