
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
       HUYỆN SA PA                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số: 06/2008/NQ-HĐND                             Sa Pa, ngày 24 tháng 12 năm 2008. 

 
NGHỊ QUYẾT 

V/v Phê chuẩn thoả thuận bổ sung ngân sách của  
TT HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp HĐND 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SA PA 

KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 11. 
 

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND do Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
ban hành ngày 02

 
tháng 4 năm 2005; 

Xét Tờ trình số 90/TTr-TTHĐND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của TT 

HĐND huyện trình tại kỳ họp V/v đề nghị phê chuẩn thoả thuận bổ sung ngân sách 

của TT HĐND với UBND huyện giữa hai kỳ họp HĐND huyện; Báo cáo số 
89/BC-TT HĐND ngày 22/12/2008 của TT HĐND huyện V/v Thoả thuận chi bổ 
sung ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 của TT HĐND huyện với UBND huyện 

giữa hai kỳ họp và ý kiến tham gia của các Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp; 

 HĐND huyện khoá XVII kỳ họp thứ 11, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn thoả thuận của TT HĐND với UBND huyện giữa 

hai kỳ họp, trình tại kỳ họp thứ 11. 
Tổng số tiền bổ sung ngân sách 6 tháng cuối năm 2008 là: 14.870.514.198 

đồng (Mười bốn tỷ tám trăm bẩy mươi triệu năm trăm mười bốn nghìn một trăm chín 

mươi tám đồng) vào dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị dự toán để đảm bảo 

nhu cầu thực hiện nhiệm vụ năm 2008. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho 
- UBND huyện chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. 
- Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Đại biểu HĐND huyện chịu 

trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Sa Pa khoá XVII - Kỳ họp thứ 11 

thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2008 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông 

qua. 

 

 

                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH 
                                                                                  (Đã ký) 

 
                                                                                         Nguyễn Văn Phúc 
 


