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NGHỊ QUYẾT 
Về quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 

 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 14 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định 

số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem 

xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết 
toán ngân sách địa phương; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 252/BC-UBND ngày 02/12/2008 của 

UBND tỉnh Lào Cai về Quyết toán ngân sách năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 

63/BC-BKT&NS ngày 05/11/2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh 

và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2007 tỉnh 

Lào Cai. 
 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1.418.312 triệu đồng, bao 

gồm: 

- Các khoản thu cân đối NSNN: 1.305.721 triệu đồng, gồm: thu từ nội 

địa 458.438 triệu đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 847.283 triệu đồng.  

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách 112.591 triệu đồng. 
 

2. Thu ngân sách địa phương: 2.697.620 triệu đồng, bao gồm: 

- Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 

449.558 triệu đồng. 

- Thu bổ sung từ NSTW: 1.803.076 triệu đồng. 

- Thu kết dư ngân sách năm 2006: 20.117 triệu đồng. 

- Thu huy động quỹ dự trữ tài chính 9.698 triệu đồng. 

- Thu viện trợ không hoàn lại: 2.398 triệu đồng. 

- Thu vay theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN: 15.000 triệu đồng. 

- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2006 sang: 285.182 triệu đồng, 
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- Thu để lại quản lý qua NSNN: 112.591triệu đồng. 
 

3. Chi ngân sách địa phương: 2.631.996 triệu đồng, bao gồm: 

3.1. Các khoản chi cân đối ngân sách: 1.793.011 triệu đồng, gồm: 

- Chi đầu tư phát triển: 212.978 triệu đồng. 

- Chi thường xuyên: 1.062.018 triệu đồng. 

- Chi trả gốc và lãi vay đầu tư: 64.167 triệu đồng. 

- Chi chuyển nguồn: 452.748 triệu đồng. 

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 1.100 triệu đồng 

3.2. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án 

nhiệm vụ khác: 750.435 triệu đồng. 

3.3. Các khoản chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách 

88.550  triệu đồng. 
 

4. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương: 
4.1. Kết dư ngân sách địa phương: 65.624 triệu đồng, gồm: 

- Kết dư ngân sách tỉnh: 35.000 triệu đồng. 

- Kết dư ngân sách huyện: 22.605 triệu đồng. 

- Kết dư ngân sách xã: 8.019 triệu đồng. 

4.2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương: 

- Thu ngân sách tỉnh năm 2008: 17.500 triệu đồng.  

- Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 17.500 triệu đồng.  

- Thu ngân sách cấp huyện năm 2008: 22.605 triệu đồng. 

- Thu ngân sách cấp xã năm 2008: 8.019 triệu đồng. 
 

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho: 

1.UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. 
2.Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND 

tỉnh trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 

14 thông qua ngày 12/12/2008 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông 

qua. 

 
Nơi nhận:   

- UBTV Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 

- TT. TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT. HĐND, UBND các huyện, thành phố;   
- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các chuyên viên; 

- Lưu VT. PCTHĐND 

                                             

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Sùng Chúng 
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