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NGHỊ QUYẾT
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006

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 Báo cáo thuyết minh quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 
2006 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang tại Tờ Trình số 167/TTr-UBND ngày 22 
tháng 6 năm 2007; 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 quyết toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Hoà Vang năm 2006:
I. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2006:        148.839.375.954 đồng
(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm ba mươi chín triệu ba trăm 

bảy mươi lăm ngàn chín trăm năm mươi tư đồng y./.), trong đó:
1. Thu NSNN trên địa bàn huyện:  43.624.529.586 đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:  95.354.655.136 đồng
3. Thu tín phiếu, trái phiếu của NSTW:              9.860.191.232 đồng
Tổng nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng: 135.882.869.568 đồng 

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

- Phần ngân sách địa phương được hưởng:            40.528.214.432 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên :                     95.354.655.136 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
Được phân chia theo từng cấp ngân sách như sau:
- Ngân sách cấp huyện:                                          111.051.508.083 đồng
- Ngân sách xã:                                                         24.831.361.485 đồng
II. Tổng chi ngân sách địa phương là: 125.650.185.822 đồng( Bằng chữ: Một 

trăm hai mươi lăm tỷ sáu trăm năm mươi triệu một trăm tám mươi lăm ngàn tám 
trăm hai mươi hai đồng y./.)

- Ngân sách cấp huyện:                                           101.696.079.320 đồng
(Trong đó: chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:     15.724.138.511 đồng)
- Ngân sách xã:                                                           23.954.106.502 đồng
III. Kết dư ngân sách địa phương là: 10.232.683.746 đồng ( Bằng chữ: Mười 

tỷ hai trăm ba mươi hai triệu sáu trăm tám mươi ba ngàn bảy trăm bốn mươi sáu 
đồng y./.)

Gồm có:
- Ngân sách cấp huyện:                                               9.355.428.763 đồng
- Ngân sách xã:                                                               877.254.983 đồng
Kết dư ngân sách địa phương được chuyển một trăm phần trăm( 100%) vào thu 

ngân sách năm 2007 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 8 ngày 11 tháng 7 năm 2007.

                                              CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hiệu


