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

 
        Bảo Thắng,  ngày 18  tháng 12 năm 2008 

 

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 
2008; Dự toán thu NSNN, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự 

toán ngân sách huyện năm 2009 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẢO THẮNG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND 

năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002 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 77/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND 

tỉnh Lào Cai, về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2008 cho huyện Bảo Thắng; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 329/TTr-UBND ngày 12/12/2008 của UBND 

huyện về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách địa phương 

và kế hoạch vốn, danh mục xây dựng cơ bản năm 2008; Báo cáo số 337/BC-

UBND ngày 11/12/2008 của UBND huyện Bảo Thắng về việc đánh giá tình 

hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2008; Dự toán thu NSNN, dự 

toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2009; Báo 

cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến của các vị đại 
biểu HĐND huyện, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 

năm 2008; Dự toán thu NSNN, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự 

toán ngân sách huyện năm 2009 của huyện trình tại kỳ họp với các nội dung chủ 

yếu sau: 

I - Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2008: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 28.536 triệu đồng, đạt 132% kế 
hoạch tỉnh giao, 109% kế hoạch huyện phấn đấu, tăng 12% so với năm 2007. 

Trong đó: 



- Thu cân đối NSNN đạt 18.436 triệu đồng, đạt 127% kế hoạch tỉnh giao; 

108% kế hoạch huyện phấn đấu; tăng 17% so với năm 2007. 

+ Thu xí nghiệp quốc doanh đạt 3.023 triệu đồng, đạt 192% kế hoạch tỉnh 

giao; 192% kế hoạch huyện phấn đấu; tăng 282% so với năm 2007. 

+ Thu ngoài quốc doanh đạt 5.069 triệu đồng, đạt 89% kế hoạch tỉnh giao; 

84% kế hoạch huyện phấn đấu; tăng 1% so với năm 2007. 

+ Thu phí lệ phí đạt 793 triệu đồng, đạt 79% kế hoạch tỉnh giao; 104% kế 
hoạch huyện giao; so với năm 2007 đạt 68%. 

+ Thu tiền sử dụng đất đạt 5.000 triệu đồng, đạt 167% kế hoạch tỉnh giao; 

100% kế hoạch huyện phấn đấu. 

- Thu quản lý qua NSNN đạt 10.100 triệu đồng, đạt 142% kế hoạch tỉnh 

giao; 111% kế hoạch huyện phấn đấu; tăng 4% so với năm 2007. 

2. Thu ngân sách địa phương hiện đến hết năm là 159.747 triệu đồng, đạt 
117% kế hoạch tỉnh giao; 111% kế hoạch huyện phấn đấu; tăng 44% so với năm 

2007. 

3. Chi ngân sách địa phương đạt 159.747 triệu đồng, đạt 117% kế hoạch 

tỉnh giao; 101% kế hoạch huyện phấn đấu; tăng 46% so với năm 2007. 

Trong đó: 

- Các khoản chi cấn đối ngân sách đạt 149.647 triệu đồng, đạt 116% kế 
hoạch tỉnh giao; 112% kế hoạch huyện phấn đấu, tăng 53% so với năm 2007. 

- Các khoản chi quản lý qua ngân sách đạt 10.100 triệu đồng, đạt 142% kế 
hoạch tỉnh giao; 111% kế hoạch huyện phấn đấu; tăng 4% so với năm 2007. 

II - Điều chỉnh dự toán ngân sách và kế hoạch vốn, danh mục XDCB năm 

2008: 

1. Về điều chỉnh dự toán ngân sách: 

1.1 - Điều chỉnh thu ngân sách địa phương: 

Điều chỉnh tăng 13.612 triệu đồng, nâng tổng thu ngân sách địa phương sau 

điều chỉnh lên 156.949 triệu đồng (điều chỉnh tăng thu bổ sung từ ngân sách 

tỉnh). 

1.2 - Điều chỉnh chi ngân sách địa phương: 

Điều chỉnh tăng 13.612 triệu đồng, nâng tổng chi ngân sách địa phương sau 

điều chỉnh 13.612 triệu đồng. 

Trong đó: 

- Nguồn tỉnh bổ sung là 13.612 triệu đồng. 

- Điều chỉnh giảm từ nguồn dự phòng và nguồn nhiệm vụ phát sinh và cải 
cách tiền lương là: 1.780 triệu đồng. 

- Điều chỉnh tăng chi kiến thiết thị chính và chi thường xuyên từ nguồn dự 

phòng và nguồn nhiệm vụ phát sinh và cải cách tiền lương là: 1.780 triệu đồng. 

2. Về kế hoạch vốn, danh mục XDCB năm 2008: 

2.1 - Điều chỉnh danh mục chi từ tiền sử dụng đất: 
- Điều chỉnh giảm danh mục công trình: 353 triệu đồng. 

- Điều chỉnh tăng danh mục công trình: 353 triệu đồng. 

2.2 - Điều chỉnh danh mục sự nghiệp thị chính: 

+ Điều chỉnh tăng danh mục công trình: 130 triệu đồng. 

III - Dự toán thu - chi ngân sách năm 2009: 



1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 

Tổng thu NSNN trên địa bàn: 26.048 triệu đồng, tăng 16% so với kế hoạch 

tỉnh giao. 

Trong đó: 

- Thu cân đối NSNN: 16.048 triệu đồng, tăng 19% so với kế hoạch tỉnh 

giao. 

- Thu quản lý qua ngân sách: 10.000 triệu đồng, tăng 11% so với kế hoạch 

tỉnh giao. 

2. Thu ngân sách địa phương:        126.501 triệu đồng 

Trong đó: 

- Thu từ điều tiết các sắc thuế:            8.275 triệu đồng 

- Thu do tỉnh điều tiết các doanh nghiệp trên địa bàn: 889 triệu đồng 

- Thu từ tiền sử dụng đất:              5.000 triệu đồng 

- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:                  101.231 triệu đồng 

- Thu chuyển nguồn:         559 triệu đồng 

- Thu quản lý qua ngân sách:     10.000 triệu đồng 

3. Chi ngân sách địa phương:            126.501 triệu đồng 

- Chi thường xuyên:      110.451 triệu đồng 

- Chi không thường xuyên:         6.050 triệu đồng 

- Chi quản lý qua ngân sách:    10.000 triệu đồng 

 

Điều 2. HĐND huyện giao cho 
- UBND huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

- Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII - kỳ họp thứ 12 

thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2008./. 

 

                                            CHỦ TỊCH 
 
 Đã ký 

 
                                           Đặng Phi Vân 
 


