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Số: 42/2007/NQ-HĐND            Hòa Vang, ngày 11 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HOÀ VANG
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 8

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 Tờ Trình số 181/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Uỷ 
ban nhân dân huyện Hoà Vang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến 
của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hòa Vang,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Hoà Vang 
năm 2007:

1. Về thu ngân sách:

Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2007: 32.322.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba 
mươi hai tỷ ba trăm hai mươi hai triệu đồng y./.), gồm:

- Thu cân đối ngân sách: 30.360.000.000 đồng

- Các khoản thu để lại QL qua NS:   1.962.000.000 đồng

Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng: 107.609.000.000 đồng (Bằng 
chữ: Một trăm lẻ bảy tỷ sáu trăm lẻ chín triệu đồng y./., được phân chia cho các cấp 
ngân sách như sau:

- Ngân sách huyện hưởng:                              90.457.000.000 đồng

- Ngân sách xã hưởng:                                    17.152.000.000 đồng

2. Về chi ngân sách:  Tổng chi ngân sách địa phương là: 107.609.000.000 
đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ bảy tỷ sáu trăm lẻ chín triệu đồng y./.), gồm:



- Chi cân đối ngân sách: 96.620.000.000 đồng

- Chi bổ sung cho ngân sách xã:             9.027.000.000 đồng

- Chi bằng nguồn thu để lại quản lý qua NSNN:      1.962.000.000 đồng

Nghị Quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2004 - 
2009 thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 11 tháng 7 năm 2007.

                                              CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hiệu




