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NGHỊ QUYẾT
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội  

6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm;  
điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Lào Cai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;
Căn cứ Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 

03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Sau khi xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, thực hiện đầu tư phát triển và thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng 
đầu năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015; điều chỉnh 
dự toán ngân sách năm 2015 tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND ngày 
02/7/2015 của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015 và điều chỉnh 
dự toán ngân sách địa phương năm 2015 tỉnh Lào Cai, với nội dung cơ bản như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, 
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015:

a) Kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2015:
Năm 2015 có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV; mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm; 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm giai đoạn 2011 - 
2015. Trong 6 tháng đầu năm 2015, với khí thế quyết tâm phấn đấu hoàn thành các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và 
các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất 
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nước và của tỉnh; cũng trong thời gian này nhiều kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đã 
hoàn thành, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả (đặc biệt là tuyến đường cao tốc Nội 
Bài – Lào Cai), nhiều dự án xây dựng hạ tầng dự kiến sẽ khởi động hoặc hoàn thành 
trong 2015, nhiều nhà đầu tư quan tâm, khảo sát, tìm cơ hội đầu tư tại Lào Cai, tạo 
bước phát triển mới và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực...; 
văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng – an ninh, trật tự xã hội ổn định, quan 
hệ đối ngoại mở rộng; công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp không 
ngừng được đổi mới. Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá CĐ 1994) đạt 13,8%. Sản xuất 
vụ xuân được mùa, ước sản lượng tăng 0,4% so với vụ xuân năm ngoái; sản xuất 
công nghiệp tăng khá (35,5% so CK); thương mại, du lịch phát triển (lượng khách 
tăng 28% so CK); thu ngân sách và huy động tín dụng đạt khá.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội còn một số khó khăn, 
tồn tại: Thời tiết diễn biến bất thường; công tác quyết toán các công trình GTNT 
chậm; hoạt động kinh tế cửa khẩu gặp khó khăn; tai nạn giao thông có giảm, song 
việc thiếu bến, bãi đỗ tại các điểm, các khu du lịch còn xảy ra; xe cơi nới, chở quá tải 
chưa được xử lý dứt điểm... An ninh nông thôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; khiếu 
nại, tố cáo, đơn thư còn nhiều.

b) Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015:  
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2015, 

cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch: Hoàn thiện trình 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; đề án phát triển kinh tế xã 
hội nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh vững chắc, phấn đấu xây dựng 
Lào Cai trở thành trung tâm KTXH khu vực miền núi phía Bắc; quy hoạch khu hợp 
tác kinh tế qua biên giới Lào Cai – Vân Nam; đề án mở rộng khu Kinh tế cửa khẩu; 
điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Sa Pa....

- Tập trung chỉ đạo sản xuất thắng lợi vụ Mùa, vụ Đông – Xuân năm 2015-2016: 
tiếp tục đưa các giống mới, năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đẩy mạnh tiến 
độ trồng chè, trồng rừng. Phát triển mạnh đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; hỗ trợ 
phát triển các dự án chăn nuôi công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Chủ động 
sẵn sàng ứng phó với tình hình thiên tai, thời tiết, chủ động các biện pháp phòng 
chống nắng hạn, lũ lụt cho cây trồng và vật nuôi. Triển khai hợp tác nông nghiệp 
công nghệ cao với tỉnh Lâm Đồng; dự án chăn nuôi gia súc huyện Si Ma Cai.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành mục tiêu của các chương trình, đề án trọng tâm 
của tỉnh, trong đó chú trọng chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 
giảm nghèo bền vững: Tiếp tục rà soát nội dung các đề án, các cơ chế chính sách 
thực hiện các đề án trọng tâm. Đẩy mạnh việc chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các 
cấp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới ở 17 xã. Tập trung triển 
khai chương trình giảm nghèo bền vững tại các huyện 30a, các huyện theo Quyết 
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định 293 của Thủ tướng Chínhphủ; Nghị quyết 22 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền 
vững huyện Si Ma Cai đến năm 2020.

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho sản 
xuất kinh doanh; nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đề 
xuất giải quyết khó khăn cho các dự án hoàn thành bước đầu đi vào hoạt động hoặc 
đang đầu tư xây dựng. Rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp 
ở các khu, cụm CN, TTCN; thu hồi các dự án không triển khai, vi phạm quy định.

- Triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng (sửa đổi). Xây dựng kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020. Tháo gỡ vướng mắc về đền bù, giải 
phóng mặt bằng, tái định cư. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các chương trình, 
công trình quan trọng; các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh năm 2015.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch trong và 
ngoài nước; tạo các điều kiện thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa 
khẩu, lối mở trên địa bàn. Tổ chức thành công hội chợ thương mại biên giới Việt - 
Trung 2015. Đảm bảo về số lượng và chất lượng các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch, 
ổn định việc niêm yết giá cả các phòng nghỉ du lịch; bố trí điểm dừng, đỗ xe quy mô 
phù hợp tại các điểm du lịch. 

- Tập trung các giải pháp để tăng trưởng tín dụng, chú trọng đến tăng trưởng cho 
vay, duy trì hoạt động ổn định an toàn và hiệu quả. Chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ thu 
ngân sách, việc thu tiền nợ đọng thuế, thu tiền sử dụng đất, đấu giá đất, đấu giá tài 
sản... Phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, 
an ninh - quốc phòng phát sinh, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, khắc phục hậu 
quả thiên tai, dịch bệnh.

- Tổ chức khai giảng và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm học mới 2015 – 
2016, tổ chức tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học mới. Tiếp tục phát triển dịch 
vụ y tế, tăng cường dịch vụ khám chữa bệnh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nâng 
cao chất lượng dịch vụ y tế ở các tuyến. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, xoá đói 
giảm nghèo; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, 
các đối tượng xã hội, các đối tượng là cán bộ cấp xã nghỉ hưu sau Đại hội các cấp.

- Tăng cường quốc phòng – an ninh; quản lý biên giới, mốc giới; trong đó chú 
trọng việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn tuyên truyền đạo trái pháp luật; 
kiềm chế các tai, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông; điều tra, phá các vụ án đặc biệt 
nghiêm trọng; giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc mà xã hội đang quan tâm. 
Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, phát triển quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành 
phố trong nước.

- Triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông 
tin trong các cơ quan nhà nước. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ số 
thành phần của Chỉ số PCI của tỉnh; tích cực triển khai dự án đánh giá chỉ số điều 
hành cấp huyện, thành phố (DCI). 

- Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
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nhà nước năm 2016, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 tổng hợp 
báo cáo Trung ương. Hoàn chỉnh các nội dung phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp. 

2. Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2015
(1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:
Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 500.000 triệu đồng; 

dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh là 5.500.000 triệu đồng, 
gồm:

- Thu nội địa điều chỉnh tăng 400.000 triệu đồng; dự toán thu nội địa sau điều 
chỉnh là 3.300.000 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách điều chỉnh tăng 100.000 triệu đồng, dự toán thu 
quản lý qua ngân sách sau điều chỉnh là 300.000 triệu đồng.

(2) Thu ngân sách địa phương:
Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách địa phương 1.820.000 triệu đồng, dự toán 

thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh 9.920.000 triệu đồng, gồm:
- Tăng các khoản thu từ thuế, phí và thu khác điều tiết cho ngân sách địa phương 

47.492 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 2.561.822 triệu đồng. 
- Tăng thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn quyền sử dụng đất 

300.706 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 600.706 triệu đồng.
- Tăng thu bổ sung từ ngân sách Trung ương 215.947 triệu đồng, dự toán sau 

điều chỉnh là 5.201.617 triệu đồng.
- Tăng thu vay đầu tư kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn và hỗ 

trợ đầu tư hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 10.000 triệu đồng; dự toán sau điều chỉnh là 
110.000 triệu đồng.

- Tăng thu chuyển nguồn năm 2014 sang năm 2015 là 1.145.855 triệu đồng, dự 
toán sau điều chỉnh là 1.145.855 triệu đồng. 

- Tăng thu quản lý qua ngân sách 100.000 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh 
300.000 triệu đồng.

(3) Chi ngân sách địa phương:
Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách địa phương 1.820.000 triệu đồng, dự toán 

chi ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 9.920.000 triệu đồng, gồm:
- Tăng dự toán chi đầu tư phát triển 485.921 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh 

1.090.540 triệu đồng.
- Tăng dự toán chi thường xuyên 794.606 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh 

6.178.097 triệu đồng.
- Tăng dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, và các dự án, nhiệm vụ 

khác bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương 388.389 triệu đồng, dự toán sau 
điều chỉnh là 1.942.224 triệu đồng. 



CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 05 - 10 - 2015 7

- Tăng chi quản lý qua ngân sách 157.730 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 
357.730 triệu đồng.

- Giảm dự phòng của ngân sách 6.646 triệu đồng, dự phòng sau điều chỉnh 
173.354 triệu đồng. 

(Chi tiết có phụ lục số 01,02,03,04,05 đính kèm)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đối với một số 

khoản dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2015 chưa phân bổ chi tiết; quy định mức 
thu học phí năm học 2015-2016; việc rà soát, xây dựng mạng lưới trường lớp học; 
UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận trước khi quyết định và báo 
cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Lào Cai Khoá XIV thông qua 
ngày 08/7/2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Cường
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Phụ lục số 01

CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  
6 THÁNG NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số  06/2015/NQ-HĐND ngày  09/7/2015  
của HĐND tỉnh Lào Cai)

        

TT Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ 
yếu

Đơn vị 
tính

Thực 
hiện 6 
tháng 
đầu 
năm 
2014

Kế 
hoạch 
năm 
2015

Thực 
hiện 6 
tháng 
đầu 
năm 
2015

So sánh 
(%)

KH 
năm 
2015

Cùng 
kỳ 

năm 
2014

1  Tốc độ tăng trưởng kinh tế % 13,7 14 13,8 98,6 100,7

2 GDP bình quân đầu người Triệu 
đồng  39,3    

3 Sản xuất nông, lâm nghiệp và 
PTNT       

3.1
Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 
1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng 
thủy sản

Triệu 
đồng  46,5    

3.2 Tổng sản lượng lương thực có 
hạt

Nghìn 
tấn 97,861 275 98,0 35,6 100,1

3.3 Diện tích cây chè trồng mới Ha  500    

3.4 Diện tích rừng trồng mới tập 
trung Ha 2.250,0 8.205 956,0 11,7 72,0

3.5 Tỷ lệ che phủ rừng %  53,3    

3.6 Tỷ lệ thôn bản có đường liên 
thôn (đi được xe máy) %  100    

3.7 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước 
sạch và hợp vệ sinh %  90    

4 Sản xuất công nghiệp       

4.1 Giá trị sản xuất công nghiệp trên 
địa bàn (giá 1994)

Tỷ 
đồng 2.460,0 5.960 3.334,0 55,9 135,5



CÔNG BÁO/Số 08/Ngày 05 - 10 - 2015 9

4.2 Tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới %  93,0    

5 Thương mại - dịch vụ       

5.1 Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ 
đồng 4.882 13.500 7.277 53,9 128,1

5.2 Kim ngạch xuất nhập khẩu trên 
địa bàn

Triệu 
USD 725 2.200 742,5 33,8 102,4

5.3 Lượng khách du lịch
Nghìn  
Lượt 
người

853,6 1.800 1.023,3 56,9 119,9

5.4 Doanh thu từ du lịch Tỷ 
đồng 1.908 4.050 2.286 56,4 119,8

6 Thu chi ngân sách       

6.1 Tổng thu ngân sách địa phương Tỷ 
đồng 5.500 8.100 5.678 70,1 103,2

6.2 Tổng chi ngân sách địa phương Tỷ 
đồng 4.800 8.100 4.720 58,3 98,3

6.3 Thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn

Tỷ 
đồng 2.250 5.000 2.328 46,6 103,5

7 Xã hội       

7.1 Tỷ lệ huy động trẻ em (6-14 
tuổi) đến trường %  99,5    

7.2 Số làng, bản, thôn, tổ dân phố 
văn hoá

Làng, 
bản, 

thôn, tổ
 1.470    

7.3 Tỷ lệ giảm sinh ‰  0,5    

7.4 Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được 
tiêm chủng đầy đủ %  90,0 7.029,0 50,0 119,0

7.5 Số lao động có việc làm mới Người 6.000 11.000 5.400 49,1 90,0

7.6 Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm % 1,7 3,8 1,76 46,3 103,5
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Phụ lục số 02
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014  

TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 30/6/2015
(Kèm theo Nghị quyết số  06/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015  

của HĐND tỉnh Lào Cai)
Đơn vị tính: Triệu đồng

Số
TT Nguồn vốn KH vốn  

năm 2014

Khối 
lượng 

thực hiện 
đến hết 

niên độ kế 
hoạch

Giải ngân 
đến ngày 
30/6/2015

Tỷ lệ 
KLHT/

KH 
(%)

Tỷ lệ  
TT/KH 

(%)

Số vốn 
chưa 
thanh 
toán

1 2 3 4 5 6=4/3 7=5/3 8 = 3-5

 TỔNG SỐ 4.949.829 4.809.853 4.764.879 97,2 96,3 184.950

A
Nguồn vốn có thời 
hạn thanh toán đến 
31/01/2015

1.082.900 1.082.900 1.079.611 100,0 99,7 3.289

I Vốn cân đối ngân 
sách địa phương 587.000 587.000 587.000 100,0 100,0 0

1 Vốn ngân sách tập 
trung 267.000 267.000 267.000 100,0 100,0 0

2 Vốn đầu tư từ nguồn 
thu tiền sử dụng đất 320.000 320.000 320.000 100,0 100,0 0

II Chương trình hỗ trợ 
có mục tiêu từ NSTW 495.900 495.900 492.611 100,0 99,3 3.289

1 Vốn thực hiện nghị 
quyết 37/NQ-BTC 195.900 195.900 195.900 100,0 100,0 0

2
Chương trình giống cây 
trồng, vật nuôi, giống 
thủy sản

14.000 14.000 14.000 100,0 100,0 0

3

Chương trình di dân, 
định canh, định cư cho 
đồng bào dân tộc thiểu 
số

2.000 2.000 1.995 100,0 99,8 5

4 Chương trình bố trí dân 
cư nơi cần thiết 8.000 8.000 8.000 100,0 100,0 0

5 Vốn hỗ trợ cụm công 
nghiệp 6.000 6.000 2.730 100,0 45,5 3.270

6 Vốn hỗ trợ hạ tầng các 
khu kinh tế cửa khẩu 90.000 90.000 90.000 100,0 100,0 0
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7 Vốn hỗ trợ đầu tư theo 
QĐ 120/QĐ-TTg 45.000 45.000 44.986 100,0 100,0 14

8 Chương trình quản lý, 
bảo vệ biên giới 24.000 24.000 24.000 100,0 100,0 0

9 Vỗn hỗ trợ các bệnh 
viện tuyến tỉnh 12.000 12.000 12.000 100,0 100,0 0

0 Chương trình Ứng phó 
biến đổi khí hậu 40.000 40.000 40.000 100,0 100,0 0

11

Vốn hỗ trợ đầu tư các 
công trình cấp bách 
khác của địa phương 
theo Quyết định của 
lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước

36.000 36.000 36.000 100,0 100,0 0

12

Chương trình khắc 
phục hậu quả bom mìn 
theo QĐ 504/QĐ-TTg 
ngày 21/4/2010 của 
Thủ tướng Chính phủ

3.000 3.000 3.000 100,0 100,0 0

13 Vốn hỗ trợ hạ tầng du 
lịch 20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 0

B
Nguồn vốn có thời 
hạn thanh toán đến 
30/6/2015

1.027.638 1.046.953 1.027.488 101,9 100,0 150

1 Chương trình mục tiêu 
quốc gia 385.038 384.953 384.888 100,0 100,0 150

1.1 Chương trình Việc làm 
và dạy nghề 17.435 17.500 17.435 100,4 100,0 0

1.2 Chương trình Giảm 
nghèo bền vững 280.370 280.370 280.370 100,0 100,0 0

1.2.1 Vốn thực hiện Nghị 
quyết 30a/NQ-CP 122.210 122.210 122.210 100,0 100,0 0

1.2.2 Chương trình 135 157.370 157.370 157.370 100,0 100,0 0

1.2.3 Dự án mô hình giảm 
nghèo 790 790 790 100,0 100,0 0

1.3 Chương trình mục tiêu 
NS và VSMT 21.180 21.180 21.180 100,0 100,0 0

1.4 Chương trình mục tiêu 
Y tế 3.679 3.679 3.679 100,0 100,0 0
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1.5
Chương trình mục tiêu 
Dân số và KHH gia 
đình

4.712 4.712 4.712 100,0 100,0 0

1.6 Chương trình Vệ sinh 
an toàn thực phẩm 2.297 2.297 2.297 100,0 100,0 0

1.7 Chương trình mục tiêu 
Văn hóa 4.250 4.250 4.250 100,0 100,0 0

1.8 Chương trình mục tiêu 
Giáo dục và Đào tạo 34.590 34.590 34.590 100,0 100,0 0

1.9 Chương trình phòng 
chống Ma túy 4.670 4.670 4.670 100,0 100,0 0

1.10 Chương trình phòng 
chống Tội phạm 220 220 220 100,0 100,0 0

1.11 Chương trình xây dựng 
Nông thôn mới 7.477 7.327 7.327 98,0 98,0 150

1.12 Chương trình phòng 
chống HIV, AIDS 2.658 2.658 2.658 100,0 100,0 0

1.13

Chương trình đưa 
thông tin về cơ sở miền 
núi, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới và hải đảo

1.500 1.500 1.500 100,0 100,0 0

2
Chương trình phát triển 
và bảo vệ rừng bền 
vững

58.000 58.000 58.000 100,0 100,0 0

3

Vốn Ngân sách Trung 
ương bổ sung cho dự 
án Bố trí, sắp xếp tái 
định cư biên giới ven 
sông Hồng ra khỏi 
vùng sạt lở, huyện Bát 
Xát, tỉnh Lào Cai

116.600 116.000 116.600 99,5 100,0 0

4
Vốn Ngân sách TW 
hỗ trợ cấp bách phòng 
chống cháy rừng

20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 0

5

Ngân sách TW bổ sung 
có mục tiêu đầu tư cho 
các huyện: Văn Bàn, 
Bát Xát, Sa Pa

54.000 54.000 54.000 100,0 100,0 0
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6

Ngân sách TW thực 
hiện di dân khẩn cấp 
khỏi vùng thiên tai, lũ 
ống, lũ quét, sạt lở đất

20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 0

7

Vốn hỗ trợ đầu tư các 
công trình cấp bách 
khác của địa phương 
theo Quyết định của 
lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước (ứng trước năm 
2015)

130.000 150.000 130.000 115,4 100,0 0

8
Ngân sách TW hỗ trợ 
cấp bách phòng chống 
lụt bão (Kè Cánh Chín)

10.000 10.000 10.000 100,0 100,0 0

9 Vốn hỗ trợ đảm bảo an 
toàn hồ chứa 9.000 9.000 9.000 100,0 100,0 0

13 Vốn Trái phiếu Chính 
phủ đối ứng ODA 80.000 80.000 80.000 100,0 100,0 0

14
Vốn Trái phiếu Chính 
phủ thực hiện Nông 
thôn mới

116.000 116.000 116.000 100,0 100,0 0

15
Vốn dự phòng Ngân 
sách Trung ương (Kè 
mốc biên giới)

29.000 29.000 29.000 100,0 100,0 0

C
Nguồn vốn có thời 
hạn thanh toán đến 
31/12/2015

742.000 630.000 607.780 84,9 81,9 134.220

1 Vốn Trái phiếu Chính 
phủ cho giao thông 507.000 407.000 407.000 80,3 80,3 100.000

2 Vốn Trái phiếu Chính 
phủ cho thủy lợi 78.000 78.000 78.000 100,0 100,0 0

3 Vốn Trái phiếu Chính 
phủ cho Y tế 127.000 115.000 112.780 90,6 88,8 14.220

4

Vốn Trung ương bổ 
sung năm 2014(Kè 
Ngòi Đum; Kè sông 
Hồng khu vực Cánh 
Chín) 

30.000 30.000 10.000 100,0 33,3 20.000
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D
Các nguồn vốn thanh 
toán theo tiến độ thực 
hiện

2.097.291 2.050.000 2.050.000 97,7 97,7 47.291

1 Vốn nước ngoài 
(ODA) 600.000 600.000 600.000 100,0 100,0 0

2

Vốn sự nghiệp có tính 
chất đầu tư, vốn ngân 
sách tỉnh do Sở Tài 
chính theo dõi, quản lý

1.497.291 1.450.000 1.450.000 96,8 96,8 47.291
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Phụ lục số 03
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số  06/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015  
của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số
TT Nguồn vốn

KH vốn  
năm 
2015

Khối 
lượng 

thực hiện 
30/6/2015

Giá trị 
giải ngân 
30/6/2015

Tỷ lệ 
KLHT/

KH 
(%)

Tỷ lệ  
TT/
KH 
(%)

1 2 3 4 5 6=4/3 7=5/3
 TỔNG SỐ 2.960.924 1.709.432 1.575.448 57,7 53,2

I Vốn cân đối ngân sách địa 
phương 574.000 355.000 340.000 61,8 59,2

1 Vốn ngân sách tập trung 274.000 175.000 160.000 63,9 58,4

2 Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử 
dụng đất 300.000 180.000 180.000 60,0 60,0

II Chương trình mục tiêu quốc gia 405.353 164.920 136.511 40,7 33,7

1 Chương trình Việc làm và dạy 
nghề 19.040 9.000 8.000 47,3 42,0

2 Chương trình Giảm nghèo bền 
vững 304.287 107.700 85.022 35,4 27,9

2.1 Vốn thực hiện Nghị quyết 30a/
NQ-CP 121.430 65.000 50.122 53,5 41,3

2.2 Chương trình 135 181.417 42.100 34.300 23,2 18,9
2.3 Dự án mô hình giảm nghèo 1.000 400 400 40,0 40,0

2.4 Dự án nâng cao năng lực truyền 
thông và giám sát, đánh giá 440 200 200 45,5 45,5

3 Chương trình mục tiêu NS và 
VSMT 16.110 12.000 10.489 74,5 65,1

4 Chương trình mục tiêu Y tế 8.605 4.000 3.500 46,5 40,7

5 Chương trình mục tiêu Dân số và 
KHH gia đình 4.982 2.500 2.300 50,2 46,2

6 Chương trình Vệ sinh an toàn thực 
phẩm 5.836 2.800 2.500 48,0 42,8

7 Chương trình mục tiêu Văn hóa 1.760 900 700 51,1 39,8

8 Chương trình mục tiêu Giáo dục 
và Đào tạo 23.570 15.000 13.500 63,6 57,3
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9 Chương trình phòng chống Ma 
túy 4.670 2.500 2.300 53,5 49,3

10 Chương trình phòng chống Tội 
phạm 250 120 100 48,0 40,0

11 Chương trình xây dựng Nông thôn 
mới 8.800 4.800 4.800 54,5 54,5

12 Chương trình phòng chống HIV, 
AIDS 5.743 2.900 2.700 50,5 47,0

13
Chương trình đưa thông tin về cơ 
sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, 
biên giới và hải đảo

1.700 700 600 41,2 35,3

III Chương trình hỗ trợ có mục tiêu 
từ Ngân sách Trung ương 1.000.000 455.000 387.003 45,5 38,7

1 Vốn thực hiện nghị quyết 37/NQ-
BTC 212.400 135.000 112.136 63,6 52,8

2 Chương trình giống cây trồng, vật 
nuôi, giống thủy sản 17.000 7.500 2.500 44,1 14,7

3 Chương trình bố trí dân cư nơi cần 
thiết 21.000 16.000 15.000 76,2 71,4

4

Chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản 
xuất, nước sinh hoạt cho đồng 
bào dân tôc thiểu số nghèo và hộ 
nghèo ở xã, thôn, đặc biệt khó 
khăn theo Quyết định 755/QĐ-
TTg (CT 134 kéo dài)

10.000 10.000 5.120 100,0 51,2

5 Vốn hỗ trợ hạ tầng khu công 
nghiệp 70.000 0 0 0,0 0,0

6 Vốn hỗ trợ hạ tầng các khu kinh tế 
cửa khẩu 115.000 55.000 55.000 47,8 47,8

7 Vốn hỗ trợ đầu tư theo QĐ 120/
QĐ-TTg 44.600 25.000 23.000 56,1 51,6

8 Chương trình quản lý, bảo vệ biên 
giới 30.000 5.000 3.000 16,7 10,0

9 Vỗn hỗ trợ các bệnh viện tuyến 
tỉnh 19.000 9.000 8.000 47,4 42,1

10

Vốn hỗ trợ đầu tư các công trình 
cấp bách khác của địa phương 
theo Quyết định của lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước

170.000 80.000 70.000 47,1 41,2
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11

Chương trình khắc phục hậu quả 
bom mìn theo QĐ 504/QĐ-TTg 
ngày 21/4/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ

8.000 5.000 5.000 62,5 62,5

12 Vốn hỗ trợ hạ tầng du lịch 29.000 13.000 11.000 44,8 37,9

13
Vốn hỗ trợ các công trình văn hóa 
tại địa phương có ý kiến chỉ đạo 
của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước

20.000 20.000 19.000 100,0 95,0

14 Chương trình hỗ trợ huyện nghèo 
theo Quyết định số 293/QĐ-TTg 54.000 15.000 13.000 27,8 24,1

15 Chương trình phát triển và bảo vệ 
rừng bền vững 95.000 25.000 20.122 26,3 21,2

16

Chương trình cấp điện nông thôn, 
miền núi và hải đảo giai đoạn 
2013-2020 theo Quyết định số 
2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013

20.000 4.500 3.000 22,5 15,0

17 Chương trình Ứng phó biến đổi 
khí hậu 65.000 30.000 22.125 46,2 34,0

IV Vốn nước ngoài (ODA) 92.147 328.444 328.444 356,4 356,4
V Vốn Trái phiếu Chính phủ 328.428 150.068 118.490 45,7 36,1

1 Vốn Trái phiếu Chính phủ cho 
giao thông, thủy lợi 103.525 35.000 25.522 33,8 24,7

2 Vốn Trái phiếu Chính phủ cho Y 
tế 30.903 15.000 9.000 48,5 29,1

3 Vối trái phiếu đối ứng ODA 74.000 51.568 51.568 69,7 69,7

4
Vốn trái phiếu Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới

120.000 48.500 32.400 40,4 27,0

VI
Vốn Ngân sách tỉnh, Vốn vay tín 
dụng ưu đãi (các nguồn vốn do 
Sở Tài chính theo dõi)

560.996 256.000 265.000 45,6 47,2
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Phụ lục số 04
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số  06/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

CHỈ TIÊU

Dự toán năm 2015

TH 6 
tháng 
2015

So sánh (%)

Trung 
ương giao

HĐND 
tỉnh 

quyết 
định

TH/ 
DT 

trung 
ương 
giao

TH/ 
DT 

HĐND

1 2 3 5 6=5/2 6=5/3

* TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA 
BÀN                                  4.380.000 5.000.000 2.328.000 53,2 46,6

A> CÁC KHOẢN THU CÂN 
ĐỐI NSNN                                   4.380.000 4.800.000 2.258.000 51,6 47,0

I. Thu từ sản xuất KD trong nước                             2.580.000 2.900.000 1.558.000 60,4 53,7

Trong đó: không kể thu tiền đất, san 
tạo MB, bán trụ sở 2.430.000 2.600.000 1.281.000 52,7 49,3

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước 
trung ương 700.000 670.000 365.000 52,1 54,5

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước 
địa phương 85.000 85.000 45.000 52,9 52,9

3. Thu từ xí nghiệp có vốn ĐT nước 
ngoài 550.000 500.000 150.000 27,3 30,0

4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc 
doanh 550.000 580.000 292.000 53,1 50,3

5. Lệ phí trước bạ 135.000 150.000 100.000 74,1 66,7

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp   50   

7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.000 1.800 500 50,0 27,8

8. Thuế thu nhập cá nhân 75.000 75.000 40.000 53,3 53,3

9. Thuế bảo vệ môi trường 55.000 55.000 38.000 69,1 69,1

10. Thu phí và lệ phí 185.000 335.000 135.000 73,0 40,3

11. Thu tiền sử dụng đất, bán trụ sở, 
san tạo MB 150.000 300.000 277.000 184,7 92,3
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- Tiền sử dụng đất 150.000 280.000 275.000 183,3 98,2
- Thu tiền bán trụ sở gắn với quyền 
sử dụng đất, tiền san tạo mặt bằng  20.000 2.000  10,0

12. Tiền cho thuê nhà  4.000 16.000  400,0
13. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt 
nước 12.000 15.000 7.000 58,3 46,7

14. Thu khác 80.000 56.330 31.700 39,6 56,3
15. Thu hoa lợi công sản, thu khác 
tại xã 2.000 2.870 750 37,5 26,1

16. Thu tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản 157.000 70.000 60.000  85,7

II. Thu từ hoạt động xuất nhập 
khẩu 1.800.000 1.900.000 700.000 38,9 36,8

Trong đó: Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu của hàng hoá thông quan 
tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ 
trên địa bàn

410.000 450.000 120.000 29,3 26,7

B> THU ĐỂ LẠI QL QUA NSNN                                                                  200.000 70.000  35,0
** TỔNG THU NGÂN SÁCH 
ĐỊA PHƯƠNG 7.602.245 8.100.000 5.678.000 74,7 70,1

A> Các khoản thu cân đối NSĐP                                 7.602.245 7.900.000 5.608.000 73,8 71,0
1. Thu từ thuế, phí và thu khác                     2.466.575 2.514.330 1.276.460 51,8 50,8
2. Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, 
bán trụ sở 150.000 300.000 277.000 184,7 92,3

3. Thu bổ sung từ NSTW                                                4.985.670 4.985.670 2.848.685 57,1 57,1
4. Thu tiền huy động đầu tư                                                        100.000 60.000   
5. Thu chuyển nguồn   1.145.855   
B> Thu để lại quản lý qua NSNN  200.000 70.000  35,0
*** TỔNG CHI NGÂN SÁCH 
ĐỊA PHƯƠNG                               7.602.245 8.100.000 4.720.000 62,1 58,3
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  Phụ lục số 05
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015  
của HĐND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Triệu đồng

STT CHỈ TIÊU
Dự toán 
đầu năm 

2015

Dự toán 
điều 

chỉnh

Dự toán 
sau điều 

chỉnh

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5.000.000 500.000 5.500.000

1 Thu nội địa 2.900.000 400.000 3.300.000

2 Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu 1.900.000  1.900.000

3 Thu quản lý qua ngân sách 200.000 100.000 300.000

B THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8.100.000 1.820.000 9.920.000

1 Thu ngân sách địa phương theo phân cấp 2.814.330 348.198 3.162.528

 - Thu từ thuế, phí và thu khác                     2.514.330 47.492 2.561.822

 - Thu tiền sử dụng đất, san tạo MB, bán trụ sở 300.000 300.706 600.706

2 Bổ sung từ ngân sách Trung ương 4.985.670 215.947 5.201.617

 - Bổ sung cân đối 2.160.554  2.160.554

 - Bổ sung có mục tiêu 2.825.116 215.947 3.041.063

3 Vay KCH kênh mương, giao thông nông thôn 
và hỗ trợ hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản 100.000 10.000 110.000

4 Thu chuyển nguồn  1.145.855 1.145.855

5 Thu quản lý qua ngân sách 200.000 100.000 300.000

C CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8.100.000 1.820.000 9.920.000

1 Chi đầu tư phát triển 604.619 485.921 1.090.540

2 Chi thường xuyên 5.383.491 794.606 6.178.097

3 Chi trả nợ gốc và lãi vay 176.955  176.955

4 Tạo lập và bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.100  1.100

5 Dự phòng 180.000 -6.646 173.354

6 Chi các CTMT QG, dự án, nhiệm vụ khác 1.553.835 388.389 1.942.224

7 Chi quản lý qua ngân sách 200.000 157.730 357.730


