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NGHỊ QUYẾT 
Về việc Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 

6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008. 
Điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư năm 2008 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG 

KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 11 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 182/BC-UBND ngày 09/7/2008 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 2008; Tờ trình 

số 164/TTr-UBND ngày 09/7/2008 của UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch 

đầu tư phát triển năm 2008; Báo cáo thuyết trình của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện và ý kiến tham gia của các 

vị đại biểu HĐND huyện, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
Điều 1. Nhất trí thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008; điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008, cụ thể như 

sau: 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

1.1. Thu cân đối ngân sách nhà nước: 

- Dự toán đã giao đầu năm:  26.197 triệu đồng. 

- Dự toán đề nghị điều chỉnh tăng:       579 triệu đồng. 

+ Thu thuế GTGT và TNDN:       285 triệu đồng. 

+ Lệ phí trước bạ:       200 triệu đồng. 

+ Thuế nhà đất:         55 triệu đồng. 

+ Thuế chuyển quyền sử dụng 

đất:  
       39 triệu đồng. 

- Điều chỉnh giảm:        579 triệu đồng. 

+ Phí, lệ phí (khối xã, thị trấn):       469 triệu đồng. 

+ Thuế tài nguyên:       110 triệu đồng. 

- Dự toán sau điều chỉnh:  26.197 triệu đồng. 

1.2. Thu ngân sách địa phương: 

- Dự toán thu ngân sách địa phương đã giao đầu năm: 104.828 triệu đồng. 

- Dự toán đề nghị điều chỉnh tăng: 38.509 triệu đồng, bao gồm: 

+ Số bổ sung từ ngân sách tỉnh: 36.939 triệu đồng, gồm các khoản: tăng chế độ tiền lương mới, biên chế, tăng 

các chế độ phát sinh và các khoản khác. 

+ Bổ sung từ nguồn kết dư năm 2007: 1.681 triệu đồng. 

- Điều chỉnh giảm về số thu chuyển nguồn ngân sách huyện năm 2007 sang: 111 triệu đồng. 



- Dự toán sau điều chỉnh: 143.337 triệu đồng. 

2. Chi ngân sách địa phương: 

- Dự toán giao đầu năm:  104.828 triệu 

đồng. 

- Điều chỉnh tăng:    38.509 triệu 

đồng. 

+ Chi không thường xuyên:      1.032 triệu 

đồng. 

+ Chi thường xuyên:     34.707 triệu 

đồng. 

+ Ngân sách xã:       2.769 triệu 

đồng. 

- Dự toán sau điều chỉnh là:   143.337 triệu 

đồng. 

3. Điều chỉnh kế hoạch vốn, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản: 

3.1. Điều chỉnh kế hoạch vốn: 

- Kế hoạch vốn giao đầu năm: 5.000 triệu đồng. 

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn từ nguồn chi chuyển nguồn và thu kết dư năm 2007 sang: 1.032 triệu đồng. 

- Kế hoạch vốn đầu tư sau điều chỉnh là: 6.032 triệu đồng. 

3.2. Điều chỉnh danh mục: 

- Công trình quyết toán: 

+ Điều chỉnh giảm 6 danh mục, do thừa vốn sau khi quyết toán: 316 triệu đồng. 

+ Điều chỉnh tăng 16 danh mục, trong đó có 6 danh mục kiên cố hoá trường lớp học, do thiếu vốn sau khi 

quyết toán: 2.136 triệu đồng. 

- Công trình hoàn thành chờ quyết toán: Điều chỉnh tăng 8 danh mục: 582 triệu đồng, đảm bảo tỷ lệ vốn bố trí 

là 80 - 90% giá trị thực hiện. 

- Công trình khởi công mới: 

+ Điều chỉnh giảm: 01 danh mục công trình cải tạo, sửa chữa Hội trường xã Xuân Quang: 80 triệu đồng. 

+ Điều chỉnh tăng vốn cho 6 danh mục đã bố trí đầu năm: 890 triệu đồng, đảm bảo tỷ lệ vốn bố trí tương ứng 

50% báo cáo KTKT được duyệt. 

- Điều chỉnh giảm: Tiền vay trả nợ ngân sách tỉnh: 1.000 triệu đồng. Số sau điều chỉnh là 500 triệu đồng. Lý 

do điều chỉnh là để bổ sung nguồn chi trả nợ 6 công trình kiên cố hoá trường lớp: 1.427 triệu đồng. 

- Điều chỉnh giảm dự phòng: 1.181 triệu đồng: Bổ sung cho các công trình đã quyết toán, công trình hoàn 

thành chờ quyết toán, công trình khởi công mới theo tỷ lệ quy định. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho 
- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

- Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khoá XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 

2008./. 

 

CHỦ TỊCH 
    (đã ký) 
Đặng Phi Vân 

 


