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NGHỊ QUYẾT
Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,
chi ngân sách địa phương năm 2007
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC LINH
KHÓA IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ
4 thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Sau khi xem xét Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 15/12/2006 của UBND
huyện về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương
huyện Đức Linh năm 2007; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện
và ý kiến của đại biểu HĐND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi
ngân sách địa phương năm 2007 như sau:
1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 52.000 triệu đồng (có phụ lục chi
tiết các khoản thu kèm theo).
2. Tổng chi ngân sách địa phương: 83.022 triệu đồng (có phụ lục chi tiết các
khoản chi kèm theo).
Điều 2. Để thực hiện đạt được dự toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân
sách địa phương của huyện năm 2007, HĐND huyện nhất trí thông qua các biện pháp
chủ yếu do UBND huyện trình bày và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội
HĐND huyện; đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:
1. UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai ngay từ đầu năm các biện pháp thu
ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật, tích
cực thu các khoản nợ đọng và chống buôn lậu trốn thuế.
2. UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng và UBND các xã, thị trấn thực
hiện đúng những quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, quản lý và sử dụng ngân
sách có hiệu quả, tiết kiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả; đồng thời, phải thường
xuyên thực hiện công tác kiểm tra để làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân
trong quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước nhằm chấp hành nghiêm các quy định
của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
3. UBND huyện giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2007 cho từng đơn vị
trực thuộc và UBND các xã, thị trấn trước ngày 31/12/2006 và tổ chức việc phân khai
dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

