
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------------------------------------------------------        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

Số: 22/2008/NQ-HĐND  Lào Cai, ngày 15 tháng 12 năm 2008 
   

 

NGHỊ QUYẾT 
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên 

địa bàn, dự toán ngân sách địa phương và phương 
án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2009 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 14 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 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 23/6/2003 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; 

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 19/11/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 255/BC-UBND ngày 02/12/2008 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai về: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 

năm 2008; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán ngân sách địa 

phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 

62/BC-BKT ngày 05/12/2008 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân 

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

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán 

ngân sách địa phương, phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2009 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 1.200.000 triệu đồng, gồm: 

1.1. Thu từ nội địa 545.000 triệu đồng: 

- Thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở các cơ quan hành 

chính sự nghiệp 110.000 triệu đồng; 
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- Các khoản thu thuế, phí và thu khác từ nội địa 435.000 triệu đồng. 

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 550.000 triệu đồng. 

1.3. Thu quản lý qua ngân sách 105.000 triệu đồng.  

2. Thu ngân sách địa phương: 

Tổng thu ngân sách địa phương 2.848.000 triệu đồng, gồm:  

2.1. Thu từ thuế, phí và các khoản thu khác 425.183 triệu đồng. 

2.2. Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng 110.000 triệu 

đồng. 

2.3. Thu quản lý qua ngân sách 105.000 triệu đồng. 

2.4. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 1.932.817 triệu đồng, gồm: 

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 862.695 triệu đồng 

- Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 

135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và các dự án, nhiệm vụ khác 769.117 triệu 

đồng. 

- Bổ sung thực hiện chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới 118.351 triệu 

đồng. 

- Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 182.654 triệu đồng. 

2.5. Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương 55.000 triệu đồng. 

2.6. Tạm ứng ngân sách trung ương năm 2010 để đầu tư Khu kinh tế cửa 

khẩu 100.000 triệu đồng. 

2.7. Tạm ứng ngân sách trung ương để đầu tư Khu đô thị mới 120.000 

triệu đồng. 

3. Chi ngân sách địa phương: 

Tổng chi ngân sách địa phương 2.848.000 triệu đồng, gồm: 

3.1. Chi đầu tư XDCB tập trung 133.011 triệu đồng. 

3.2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 60.301 triệu đồng, gồm: 

- Ngân sách tỉnh 26.251 triệu đồng 

- Ngân sách các huyện, thành phố 34.050 triệu đồng 

3.3. Chi đầu tư từ nguồn bán trụ sở 20.000 triệu đồng. 

3.4. Chi hỗ trợ các doanh nghiệp công ích 1.160 triệu đồng. 

3.5. Chi thường xuyên 1.470.432 triệu đồng, trong đó: 

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 664.321 triệu đồng; 

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 9.390 triệu đồng. 

3.6. Chi trả nợ gốc và lãi vay 23.749 triệu đồng (không kể 15.000 triệu 

đồng trả từ nguồn đầu tư khu kinh tế cửa khẩu) 
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3.7. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 triệu đồng. 

3.8. Dự phòng 44.130 triệu đồng. 

3.9. Chi từ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 

135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và các dự án, nhiệm vụ khác 769.117 triệu 

đồng. 

3.10. Chi quản lý qua ngân sách 105.000 triệu đồng. 

3.11. Chi từ nguồn tạm ứng ngân sách Trung ương năm 2010 để đầu tư 

Khu kinh tế cửa khẩu 100.000 triệu đồng. 

3.12. Chi từ nguồn tạm ứng ngân sách trung ương để đầu tư Khu đô thị 
mới 120.000 triệu đồng. 

4. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh: 

Tổng chi ngân sách tỉnh 2.662.633 triệu đồng, gồm: 

4.1. Các khoản chi cân đối ngân sách: 

Tổng chi cân đối ngân sách tỉnh 788.533 triệu đồng, bao gồm: 

a) Chi đầu tư phát triển 180.422 triệu đồng, gồm: 

- Chi đầu tư XDCB tập trung: 133.011 triệu đồng; 

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 26.251 triệu đồng; 

- Chi đầu tư từ nguồn bán trụ sở 20.000 triệu đồng; 

- Chi hỗ trợ các doanh nghiệp công ích 1.160 triệu đồng. 

b) Chi thường xuyên 551.896 triệu đồng 

c) Chi trả nợ gốc và lãi vay 23.749 triệu đồng. 

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100 triệu đồng. 

e) Dự phòng ngân sách tỉnh 31.366 triệu đồng 

4.2. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trồng mới 5 triệu ha 

rừng, các mục tiêu và nhiệm vụ khác: 769.117 triệu đồng. Trong đó: trả nợ vay 

15.000 triệu đồng. 

4.3. Các khoản chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 70.895 

triệu đồng. 

4.4. Chi bổ sung ngân sách cho các huyện, thành phố: 814.088 triệu 

đồng. 

4.5. Chi đầu tư Khu kinh tế cửa khẩu từ nguồn tạm ứng ngân sách Trung 

ương năm 2010: 100.000 triệu đồng. 

4.6. Chi đầu tư Khu đô thị mới từ nguồn tạm ứng ngân sách Trung ương 

120.000 triệu đồng. 

(Chi tiết theo các biểu từ 01 đến 06 đính kèm Nghị quyết này) 
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Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh chịu 

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. 

  

 CHỦ TỊCH 
 

(đã ký) 
 

Sùng Chúng 

                                      
 
 
 

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NS CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2009  

(Kèm theo Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày  15/12/2008 của HĐND tỉnh Lào Cai)  

       

   Đơn vị: triệu đồng  

Chia ra  

STT HUYỆN, THÀNH PHỐ 

DỰ 
TOÁN 
NĂM 
2009 

Bổ sung 

chi thường 

xuyên 

Bổ sung 

cải cách 

tiền lương 

Bổ sung 

có tính 

chất 

XDCB  

             

  TỔNG SỐ 814,088 540,678 252,410 21,000  

             

1 Thành phố Lào Cai 50,014 33,339 16,675    

             

2 Huyện Mường Khương 99,573 64,720 31,003 3,850  

             

3 Huyện Bát Xát 99,772 66,133 31,419 2,220  

             

4 Huyện Si Ma Cai 72,927 49,212 21,065 2,650  

             

5 Huyện Bắc Hà 104,164 66,300 34,214 3,650  

             

6 Huyện Bảo Thắng 101,231 70,773 29,408 1,050  
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7 Huyện Sa Pa 76,801 50,923 23,718 2,160  

             

8 Huyện Bảo Yên 101,252 67,650 31,422 2,180  
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Huyện Văn Bàn 
108,354 

71,628 33,486 
3,240  

             

 

 

 

 

 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày  15/12/2008 của HĐND tỉnh Lào Cai) 

  

  

 Đơn vị: triệu đồng. 

CHỈ TIÊU Dự toán năm 2009 

    

* TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN 
ĐỊA BÀN                                   

1,200,000 

A> CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN 1,095,000 

I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước                             545,000 
Trong đó: không kể thu tiền đất, san tạo mặt bằng, bán 

trụ sở 
435,000 

1. Thu từ  doanh nghiệp nhà nước Trung ương 95,000 

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 26,000 

3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 40,000 

4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh 120,000 

5. Lệ phí trước bạ 23,000 

6. Thuế nhà đất   6,000 

7. Thuế thu nhập cá nhân 9,500 

8. Thu phí xăng dầu 18,500 

9. Thu phí và lệ phí 76,000 
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10. Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng 110,000 

- Tiền sử dụng đất 75,000 

- Tiền san tạo mặt bằng 15,000 

- Thu tiền bán trụ sở 20,000 

11. Tiền cho thuê nhà 3,000 

12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 2,200 

13. Thu khác 13,800 

14. Thu hoa lợi công sản, thu khác tại xã 2,000 

II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 550,000 

B> THU ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN                                                                 105,000 

    

* TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2,848,000 

A> Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương 1,753,883 

1. Thu từ thuế, phí và thu khác                      425,183 

2. Thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở 110,000 

3. Thu bổ sung cân đối từ NSTW                                                862,695 

- Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 133,011 

- Bổ sung chi thường xuyên 729,684 

4. Bổ sung thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ mới 118,351 

5. Bổ sung cải cách tiền lương, thực hiện Nghị định 61 182,654 

6. Thu chuyển nguồn 55,000 

B> Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW 769,117 

C> Thu để lại quản lý qua NSNN 105,000 

D> Tạm ứng ngân sách trung ương năm sau 100,000 

E> Tạm ứng vốn đầu tư Khu đô thị mới 120,000 
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DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh Lào Cai) 

  

 Đơn vị: triệu đồng. 

CHỈ TIÊU Dự toán năm 2009 

    

* TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2,848,000 

A> CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 1,753,883 

I. Chi đầu tư phát triển 214,472 

1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 133,011 

2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 60,301 

- Ngân sách tỉnh 26,251 

- Ngân sách cấp huyện 34,050 

3. Từ nguồn bán trụ sở gắn với tiền sử dụng đất 20,000 

4. Hỗ trợ các doanh nghiệp công ích 1,160 

II. Chi thường xuyên 1,470,432 

1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách                               11,500 

2. Chi sự nghiệp kinh tế                                              158,876 

- Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi                                47,304 

- Chi SN giao thông                                           13,867 

- Chi SN kiến thiết thị chính                                 25,000 

- Chi SN bảo vệ môi trường              46,400 

- Chi sự nghiệp khác                                          26,305 

3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 664,321 

- Chi sự nghiệp giáo dục                                              624,489 

- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề                                              39,832 

4. Chi sự nghiệp y tế                                                 195,809 

5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ                               9,390 

6. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình                         11,211 

7. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin  TD-TT                               21,362 

8. Chi đảm bảo xã hội                                                 36,778 
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9. Chi quản lý hành chính                                            310,040 

- Chi quản lý Nhà nước                                            194,974 

- Chi hoạt động của cơ quan Đảng                                        64,076 

- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN                                     50,990 

10. Chi an ninh quốc phòng địa phương                                28,645 

- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an  toàn XH                                                        9,990 

- Chi quốc phòng địa phương                                       18,655 

11. Chi khác ngân sách          11,264 

12. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới 11,236 

III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư 23,749 

IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ TC                                1,100 

V. Dự phòng                                                           44,130 

B> CÁC CTMTQG, CÁC MT, DA, NHIỆM VỤ 769,117 

Trong đó: trả nợ vay 15,000 

C> CHI TỪ NGUỒN TẠM ỨNG NSTW 2010 100,000 

D> CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 105,000 

E> CHI ĐẦU TƯ KHU ĐÔ THỊ MỚI 120,000 

    

 

 

DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU  QUỐC GIA VÀ CÁC DỰ 
ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2009 

 

(Kèm theo Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh Lào Cai)  
   

  Đơn vị: triệu đồng. 

STT CTMT, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ CHI 
Dự toán năm 

2009 

  TỔNG SỐ 769,117 

I Chi đầu tư từ nguồn vốn nước ngoài 82,400 

II Chương trình mục tiêu quốc gia 112,461 

1 Chương trình giảm nghèo 2,109 
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  - Vốn đầu tư   

  - Vốn sự nghiệp 2,109 

2 Chương trình việc làm 140 

  - Vốn đầu tư   

  - Vốn sự nghiệp 140 

2 Chương trình dân số - KHHGĐ 5,139 

  - Vốn đầu tư   

  - Vốn sự nghiệp 5,139 

3 
Chương trình phòng chống một số bệnh XH, bệnh dịch 

nguy hiểm và HIV/AIDS 
7,997 

  - Vốn đầu tư 3,000 

  - Vốn sự nghiệp 4,997 

4 Chương trình nước sạch và VSMT nông thôn 22,700 

  - Vốn đầu tư 19,400 

  - Vốn sự nghiệp 3,300 

5 Chương trình văn hóa 5,220 

  - Vốn đầu tư 3,000 

  - Vốn sự nghiệp 2,220 

6 Chương trình giáo dục - đào tạo 64,000 

  - Trong đó: đổi mới sách giáo khoa   

  - Dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề 14,700 

7 Chương trình phòng chống tội phạm 650 

  - Vốn đầu tư   

  - Vốn sự nghiệp 650 

8 Chương trình phòng chống ma tuý 3,500 

  - Vốn đầu tư   

  - Vốn sự nghiệp 3,500 

9 Chương trình VS an toàn thực phẩm 1,006 

  - Vốn đầu tư   

  - Vốn sự nghiệp 1,006 

III Chương trình 135 127,940 

1 Vốn đầu tư 91,750 
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2 Vốn sự nghiệp 36,190 

IV Dự án 5 triệu ha rừng 27,895 

V Các mục tiêu, dự án, nhiệm vụ khác 418,421 

1 Vốn đầu tư 376,450 

  - Đầu tư theo Nghị quyết 37 102,450 

  - Đầu tư theo Quyết định 120 37,000 

  - Hỗ trợ vốn đối ứng ODA 30,000 

  - Đầu tư hạ tầng du lịch 14,000 

  - Dự án Đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu 100,000 

  - Hỗ trợ đầu tư y tế tỉnh, huyện 11,000 

  - Hỗ trợ tỉnh, huyện mới tách 10,000 

  - Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã 5,000 

  - Hỗ trợ hạ tầng phát thanh miền núi 2,000 

  - Chương trình bố trí lại dân cư theo QĐ 193 6,000 

  - Đề án 06 2,000 

  - Quyết định của lãnh đạo Đảng, Nhà nước 40,000 

  - Xây dựng trung tâm cụm xã 6,000 

  - Chương trình bảo vệ và phát triển rừng 11,000 

2 Vốn sự nghiệp 41,971 

  - Trang thiết bị phát thanh truyền hình 3,200 

  - Thực hiện Quyết định 19 270 

  - Chương trình bố trí dân cư 2,000 

  - CT phát triển NN và hỗ trợ xử lý ô nhiễm MT 26,433 

  - Hỗ trợ sáng tác VHNT, tác phẩm báo chí 275 

  - Đề án 06 300 

  - Ổn định định canh định cư theo QĐ 33/QĐ-TTg 3,000 

  - Hỗ trợ vốn đối ứng CT cải cách hành chính 6,093 

  - Chương trình bảo hộ an toàn lao động 400 
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DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008 của HĐND tỉnh Lào Cai) 

  

 Đơn vị: triệu đồng. 

CHỈ TIÊU 
Dự toán năm 

2009 

TỔNG THU NGÂN SÁCH TỈNH 2,662,633 
1. Thu điều tiết 387,063 

- Thuế, phí và thu khác 311,113 

- Tiền sử dụng đất, bán trụ sở, san tạo mặt bằng 75,950 

2. Thu bổ sung cân đối 862,695 

- Bổ sung đầu tư XDCB tập trung 133,011 

- Bổ sung chi thường xuyên 729,684 

3. Thu bổ sung có mục tiêu 1,070,122 

- Cải cách tiền lương 182,654 

- Thực hiện chính sách chế độ, nhiệm vụ mới 118,351 

- Thực hiện CTMT, dự án, nhiệm vụ 769,117 

4. Thu tạm ứng ngân sách trung ương năm sau 100,000 

5. Tạm ứng đầu tư Khu đô thị mới 120,000 

6. Thu chuyển nguồn 51,858 

7. Thu quản lý qua ngân sách 70,895 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH                                                   2,662,633 
A> CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 788,533 
I. Chi đầu tư phát triển:           180,422 
1. Chi xây dựng cơ bản tập trung 179,262 

a) Vốn trong nước             179,262 

- Từ nguồn XDCB tập trung 133,011 

- Từ nguồn tiền sử dụng đất, bán rtụ sở, san tạo mặt bằng 46,251 

b) Vốn ngoài nước          0 

2. Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp công ích                     1,160 

II. Chi thường xuyên:                                                551,896 
1. Chi trợ giá các mặt hàng chính sách                                11,500 

2. Chi sự nghiệp kinh tế                                              98,650 
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- Chi SN nông - lâm - thuỷ lợi                                43,836 

- Chi SN giao thông                                           9,570 

- Chi SN kiến thiết thị chính                                 4,000 

- Sự nghiệp bảo vệ môi trường 27,030 

- Chi sự nghiệp khác                                          14,214 

3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề                                 94,319 

- Chi sự nghiệp giáo dục                                              62,091 

- Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề                                               32,228 

4. Chi sự nghiệp y tế                                                 122,221 

5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ                                9,390 

6. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình                             4,290 

7. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin  TD-TT                                14,488 

8. Chi đảm bảo xã hội                                                 19,974 

9. Chi quản lý hành chính                                            143,879 

- Chi quản lý nhà nước                                            85,042 

- Chi hoạt động của cơ quan Đảng                                         47,107 

- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể, tổ chức XHNN                                      11,730 

10. Chi an ninh quốc phòng địa phương                                 15,000 

- Chi giữ gìn an ninh và trật tự an  toàn XH                                                        4,100 

- Chi quốc phòng địa phương                                       10,900 

11. Chi khác ngân sách          6,949 

12. Nguồn thực hiện chế độ tiền lương mới 11,236 

III. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư CSHT 23,749 
IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính                                      1,100 
V. Dự phòng                                                           31,366 
B> CHI CÁC CTMTQG, CÁC DA VÀ NHIỆM VỤ KHÁC 769,117 
Trong đó: trả nợ gốc và lãi vay 15,000 

C> CHI TỪ NGUỒN TẠM ỨNG NSTW 2010 100,000 
D> CHI ĐẦU TƯ KHU ĐÔ THỊ MỚI 120,000 
E> CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 70,895 
F> CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 814,088 
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DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG NS CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2009 

(Kèm theo Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND ngày  15/12/2008 của HĐND tỉnh Lào Cai) 

      

   Đơn vị: triệu đồng 

Chia ra 

STT HUYỆN, THÀNH PHỐ 
DỰ TOÁN 
NĂM 2009 Bổ sung chi 

thường xuyên 

Bổ sung 

cải cách 

tiền lương 

Bổ sung 

có tính 

chất 

XDCB 

  TỔNG SỐ 814,088 540,678 252,410 21,000 

1 Thành phố Lào Cai 50,014 33,339 16,675   

            

2 Huyện Mường Khương 99,573 64,720 31,003 3,850 

            

3 Huyện Bát Xát 99,772 66,133 31,419 2,220 

            

4 Huyện Si Ma Cai 72,927 49,212 21,065 2,650 

            

5 Huyện Bắc Hà 104,164 66,300 34,214 3,650 

            

6 Huyện Bảo Thắng 101,231 70,773 29,408 1,050 

            

7 Huyện Sa Pa 76,801 50,923 23,718 2,160 

            

8 Huyện Bảo Yên 101,252 67,650 31,422 2,180 
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Huyện Văn Bàn 
108,354 

71,628 33,486 
3,240 

            

 
                                                                             


