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NGHỊ QUYẾT
Về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2008
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA V, 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 Ngân sách nhà nước ngày 15 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Chỉ thị số 733/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng
Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2008;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1569/Qð-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ
tướng Chính phủ, Quyết ñịnh số 3658/Qð-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008 và Quyết
ñịnh số 187/Qð-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và
ðầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch ñầu tư phát triển năm 2008 của tỉnh Thừa Thiên
Huế;
Căn cứ Thông tư số 64/2007/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài
chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2008;
Sau khi xem xét báo cáo của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện dự
toán ngân sách năm 2007 và dự toán ngân sách năm 2008; báo cáo thẩm tra của Ban
Kinh tế và Ngân sách và các Ban Hội ñồng Nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các
ñại biểu Hội ñồng Nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 với các chỉ tiêu chủ yếu
sau:
1. Thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn:
1.800 tỷ ñồng, gồm:
- Thu nội ñịa:
1.615,485 tỷ ñồng;
- Thu từ hoạt ñộng xuất, nhập khẩu:
55,00 tỷ ñồng;
- Thu ñể lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước:
129,515 tỷ ñồng.
(Có phụ lục 1 kèm theo)
2. Thu ngân sách ñịa phương hưởng:
2.692.522 tỷ ñồng, gồm:
- Thu ngân sách ñịa phương hưởng theo phân cấp : 1.609,485 tỷ ñồng;
Trong ñó: Thu tiền sử dụng ñất:
200,00 tỷ ñồng;
- Các khoản thu ñể lại chi quản lý qua NSNN:
129,515 tỷ ñồng;
- Thu chuyển nguồn từ 2007 chuyển sang:
65,091 tỷ ñồng;

