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NGHỊ QUYẾT
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước  ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện Luật,

Sau khi nghe Báo cáo thuyết minh quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 
2006 của Uỷ ban nhân dân huyện Hoà Vang tại Tờ trình số 215/TTr-UBND ngày 30 
tháng 6 năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các vị đại 
biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Hoà Vang năm 2007:
I. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2007: 181.780.442.726 đồng

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi mốt tỷ bảy trăm tám mươi triệu bốn trăm bốn 
mươi hai ngàn bảy trăm hai mươi sáu đồng y./.), trong đó:

1. Thu NSNN trên địa bàn :    55.291.812.526 đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên :   126.348.630.200 đồng
3. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên :          140.000.000 đồng
Tổng nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng: 175.498.353.124 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm tỷ bốn trăm chín mươi tám triệu ba trăm năm 
mươi ba ngàn một trăm hai mươi bốn đồng y./.), trong đó:

- Phần NS địa phương được hưởng theo phân cấp:     49.009.722.924 đồng 
- Thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách      : 126.488.630.200 đồng
Được phân chia theo từng cấp ngân sách như sau:
- Ngân sách cấp huyện :   139.346.487.206 đồng
- Ngân sách xã :     36.151.865.918 đồng



II. Tổng chi ngân sách địa phương là: 165.133.588.329 đồng 
(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm tỷ một trăm ba mươi ba triệu năm trăm tám 

mươi tám ngàn ba trăm hai mươi chín đồng y./.)
Gồm có:
- Ngân sách cấp huyện: 131.560.589.492 đồng
(Trong đó: chi chuyển giao giữa các cấp NS: 25.252.201.250 đồng)
- Ngân sách xã:   33.572.998.837 đồng
(Trong đó: chi nộp ngân sách cấp trên:       140.000.000 đồng)
III. Kết dư ngân sách địa phương là: 10.364.764.795 đồng 
(Bằng chữ: Mười tỷ ba trăm sáu mươi tư triệu bảy trăm sáu mươi tư ngàn bảy 

trăm chín mươi lăm đồng y./.).
Gồm có:
- Ngân sách cấp huyện:    7.785.897.714 đồng
- Ngân sách xã:    2.578.867.081 đồng
Kết dư ngân sách địa phương được chuyển một trăm phần trăm (100%) vào thu 

ngân sách năm 2008 tương ứng theo cấp ngân sách.
Nghị Quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 

2009 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 15 tháng 7 năm 2008.
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