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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2007
NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu và phân bổ chi ngân sách huyện Bình Sơn năm 2008
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN
KHÓA IX- KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị ñịnh 73/2003/Nð-CP
ngày 23/6/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết ñịnh dự toán
và phân bổ ngân sách ñịa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách ñịa phương;
Căn cứ Quyết ñịnh số 61/Qð-UBND ngày 17/12/2007 của UBND tỉnh Quảng
Ngãi về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 17/12/2007 của UBND
huyện Bình Sơn về việc xin phê chuẩn dự toán thu ngân sách trên ñịa bàn và chi ngân
sách huyện Bình Sơn năm 2008, báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HðND huyện và
ý kiến của ñại biểu HðND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách trên ñịa bàn và phân bổ chi ngân sách
huyện Bình Sơn năm 2008 cho các Phòng, Ban, cơ quan, ñơn vị sử dụng kinh phí từ
ngân sách huyện và UBND các xã, thị trấn như sau:
1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn:
46.841.000.000 ñồng.
2. Tổng thu cân ñối ngân sách:
128.139.000.000 ñồng.
- Thu NS huyện hưởng theo phân cấp:
46.771.000.000 ñồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:
78.408.000.000 ñồng.
- Thu chuyển nguồn ñể cải cách tiền lương:
2.960.000.000 ñồng.
3. Tổng chi ngân sách huyện:
128.139.000.000 ñồng.
- Chi ñầu tư phát triển
(không kể nguồn sự nghiệp có tính chất ñầu tư): 16.250.000.000 ñồng.
- Chi thường xuyên:
104.713.800.000 ñồng.
- Dự phòng ngân sách:
4.340.000.000 ñồng.
- Chi tạo nguồn thực hiện ñiều chỉnh tiền lương: 2.835.200.000 ñồng.
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
ðiều 2. Hội ñồng nhân dân huyện Bình Sơn giao Ủy ban nhân dân huyện tổ
chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

