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CÔNG BÁO

Số 27 - 31 - 12 - 2007

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH DƯƠNG
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 25/2007/NQ-HðND7

Thủ Dầu Một, ngày 12 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Tổng quyết toán ngân sách năm 2006
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Uỷ
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét Tờ trình số 5227/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2007 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổng quyết toán ngân ngân sách năm 2006; Báo cáo thẩm tra
số 50/BC-HðND-KTNS ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Ban Kinh tế – Ngân sách và
ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006 như sau:
- Tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế xã hội trên ñịa bàn ñược quyết toán là
5.983 tỷ 974 triệu ñồng, trong ñó số thu từ kinh tế xã hội ngân sách ñịa phương ñược
hưởng quyết toán là 2.338 tỷ 137 triệu ñồng.
- Tổng số chi ngân sách ñịa phương ñược quyết toán là 2.774 tỷ 403 triệu ñồng.
- Kết dư ngân sách ñịa phương năm 2006 là 681 tỷ 015 triệu ñồng, gồm kết dư
ngân sách tỉnh là 515 tỷ ñồng, ngân sách huyện, thị xã là 95 tỷ 842 triệu ñồng, ngân
sách xã – phường – thị trấn là 70 tỷ 173 triệu ñồng.
ðiều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức công khai tổng quyết toán ngân sách
năm 2006 theo ñúng quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước.
ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các
Tổ ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết
này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, kỳ họp
thứ 9 thông qua./.
CHỦ TỊCH
ðã ký: Vũ Minh Sang

