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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN TƯ NGHĨA
Số: 14/2007/NQ-HðND

CÔNG BÁO

62

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tư Nghĩa, ngày 11 tháng 7 năm 2007
NGHỊ QUYẾT

Về phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2006
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TƯ NGHĨA
KHÓA IX, KỲ HỘP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày
26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị ñịnh số 73/2003/Nð-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về
việc ban hành Qui chế xem xét, quyết ñịnh dự toán và phân bổ Ngân sách ñịa
phương, phê chuẩn quyết toán Ngân sách ñịa phương;
Trên cơ sở xem xét báo cáo quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2006
của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội
Hội ñồng nhân dân huyện, ñại biểu Hội ñồng nhân dân huyện thảo luận và nhất trí;
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2006 như sau:
I. Tổng thu ngân sách Nhà nước:
119.026.670.607 ñồng.
Phân chia các cấp Ngân sách như sau:
- Ngân sách Trung ương:
1.259.535.681 ñồng.
- Ngân sách cấp tỉnh:
937.995.527 ñồng.
- Ngân sách cấp huyện:
89.615.946.710 ñồng.
- Ngân sách cấp xã:
27.213.192.689 ñồng.
Trong ñó phần thu NS nhà nước của huyện:
23.688.908.071 ñồng.
Bao gồm:
1/ Thu từ khu vực ngoài quốc doanh:
6.991.298.013 ñồng.
+ Thuế môn bài:
703.741.995 ñồng.
+ Thuế Giá trị gia tăng + Thu nhập doanh ngiệp: 6.271.913.004 ñồng.
+ Thuế tài nguyên:
15.643.014 ñồng.
2/ Thuế sử dụng ñất nông nghiệp:
65.075.259 ñồng.
3/ Thuế nhà ñất:
320.732.540 ñồng.
4/ Thu phí và lệ phí:
2.233.607.425 ñồng.
5/ Thuế chuyển quyền sử dụng ñất:
265.557.700 ñồng.
6/ Thu cấp quyền sử dụng ñất:
8.732.956.300 ñồng.

