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     HỘI ðỒNG NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       HUYỆN ðOAN HÙNG                            ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
      Số: 30/2006/NQ-HðND                          ðoan Hùng, ngày 26 tháng 12 năm 2006 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về dự toán thu NSNN trên ñịa bàn; chi ngân sách ñịa phương;  

phương án phân bổ ngân sách năm 2007 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðOAN HÙNG 
KHÓA XVIII – KỲ HỌP THỨ 7 

  

 - Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ban hành ngày 26/11/2003; 
 
 - Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 
 
 - Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN; quyết ñịnh dự toán và phân bổ ngân sách 
ñịa phương; 
 
 - Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP; 
 
 - Căn cứ Nghị ñịnh số 73/2003/Nð-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ 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 3412/Qð-UBND ngày 8/12/2006 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ V/v giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2007; 
 
 - Sau khi nghe báo cáo số 129/BC-UB ngày 15/12/2006 của UBND huyện báo 
cáo kết quả thực hienj dự toán thu chi ngân sách ñịa phương năm 2006; phương án 
phân bổ dự toán thu chi ngân sách 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội 
HðND huyện và các ý kiến thảo luận tại hội nghị. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
 ðiều 1. Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn năm 2007 như 
sau: 
 A- Thu ngân sách: 
 
 I- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn: 14.300,0 triệu ñồng 
 Trong ñó: 
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 1. Thuế NQD:     7.700,0 trñ 
 
 2. Thu lệ phí trước bạ:      120,0 trñ 
 

3. Thuế sử dụng ñất NN:    84,5 trñ 
 
 4. Thuế nhà ñất:     170,0 trñ 
 
 5. Thu tiền thuê ñất:    70,0 trñ 
 
 6. Thu phí và lệ phí:    500,0 trñ 
 
 7. Thuế chuyển quyền SDð:   200,0 trñ 
 
 8. Tiền sử dụng ñất:    3.000,0 trñ 
 
 9. Thu từ ñất công ích:    450,0 trñ 
 
 10. Thu khác:     1.305,5 trñ 
 
 11. Thu khác (ðG ñất):    500,0 trñ 
 
 12. Thu quỹ KCH:     200,0 trñ 
 
 II- Thu bổ sung cân ñối ngân sách: 57.903,0 triệu ñồng. 
 
 B – Chi ngân sách: Tổng chi: 74.098,4 triệu ñồng. 
 
 Trong ñó: 
 
 1. Chi cân ñối:     73.398,4 triệu ñồng. 
 
 2. Chi BT- GPMB ( ñấu giá ñất):  500,0 triệu ñồng 
 
 3. Chi KCH ( bằng nguồn ñóng góp):  200,0 triệu ñồng. 
 
 ðiều 2. Các giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán ngân sách năm 2007 
 
 1. Căn cứ Nghị quyết của HðND huyện; Quyết ñịnh giao chỉ tiêu Kế hoach 
nhà nước năm 2007 của HðND huyện; UBND các xã, thị trấn, các ñơn vị, các ngành 
liên quan tập trung phân bổ và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2007. Thực 
hiện ñồng bộ các biện pháp quản lý thu ñối với tất cả các khoản thu, phân tích những 
yếu tố ảnh hưởng làm tăng, giảm thu ngân sách. Từ ñó, ñôn ñốc thu, nộp ñầy ñủ các 
loại thuế còn nợ ñọng và các khoản phát sinh vào ngân sách. Tiếp tục thực hiện ủy 
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nhiệm thu cho các xã, thị trấn theo Quyết ñịnh của UBND tỉnh; công khai các khoản 
thu nhằm thu ñúng, thu ñủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách; tổ chức ñối thoại 
với các doanh nghiệp ñể giải quyết kịp thời những thắc mắc, giải ñáp, tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương 
mại. 
 
 2. Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các cấp với các ngành liên quan. Quản 
lý chặt chẽ nguồn thu trong tất cả các lĩnh vực. Tăng cường ñôn ñốc không ñể tồn 
ñọng thuế; thực hiện nghiêm chế ñộ quản lý hóa ñơn, chứng từ, ngăn ngừa chống 
gian lận hoàn thuế, xử lý nghiêm ñối với những trường hợp vi phạn. 
 
 3. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chống thất thu ngân sách. Tiếp tục chỉ 
ñạo ñối với chính quyền các cấp, các phòng ban cơ quan chuyên môn trong việc quy 
hoạch chi tiết tạo quỹ ñất ñấu giá, xây dựng khu dân cư mới; tạo nguồn lực chủ yếu 
ñể ñầu tư xây dựng CSHT, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, xã. 
 
 4. Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước làm tốt công tác tham mưu cho 
HðND, UBND trong việc quản lý chi tiêu ngân sách ñạt hiệu quả, chặt chẽ, ñúng dự 
toán; thực hiện ñầy ñủ các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện chế ñộ công 
khai tài chính theo quy ñịnh của Luật Ngân sách. Phấn ñấu tăng thu ñể có nguồn thực 
hiện chính sách tiền lương năm 2007 và bố trí vốn cho các công trình xây dựng 
CSHT. Quản lý chặt chẽ các khoản chi tiêu, mua sắm tài sản, trang thiết bị theo ñúng 
chế ñộ tiêu chuẩn, ñịnh mức Nhà nước quy ñịnh. 
 
 5. Tăng cường huy ñộng các nguồn vốn ngân sách, huy ñộng nguồn vốn ñóng 
góp của nhân dân ñể thạc hiện xã hội hóa các lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục thể thao 
(tạo nguồn vốn ñể thực hiện chương trình kiên cố hóa trường học, xây dựng xã chuẩn 
quốc gia y tế). 
 
 Tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình ñộ quản lý tài chính, nhất là cán bộ 
tài chính cơ sở, ñủ năng lực thực hiện chức năng tham mưu, quản lý tài chính, ngân 
sách và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 
 
 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HU ngày 5/4/2001 của Ban Thường 
vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác quản lý ngân sách, 
ñất ñai và XDCB. 
 
 6. Tăng cường giám sát của HðND, các tổ chức chính trị, xã hội ñối với các 
hoạt ñộng thu, chi ngân sách, các khoản huy ñộng, sử dụng nguồn ñóng góp của nhân 
dân. 
 
 ðiều 3. Hội ñồng nhân dân huyện giao: 
 - UBND huyện tổ chức triển khai và chỉ ñạo thực hiện Nghị quyết. 
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 - Thường trực HðND, các Ban và ñại biểu HðND huyện kiểm tra, giám sát 
thực hiện Nghị quyết. 
 
 Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân huyện ðoan Hùng khóa XVIII, kỳ họp 
thứ 7 ngày 26/12/2006 thông qua. 
 

       CHỦ TỊCH 
 

 
     Nguyễn Văn Bưởi (ðã ký) 

 
 


