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     HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
   HUYỆN BÁT XÁT

   Số: 02/2017/NQ-HĐND          

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

     Bát Xát, ngày 21 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Điều chỉnh 

dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2017 huyện Bát Xát

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT 
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;

Xét Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 11/7/2017 của UBND huyện, Báo cáo 
thẩm tra số 86/BC-HĐND ngày 18/7/2017 của các Ban HĐND huyện; ý kiến thảo 
luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2017; Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2017 huyện Bát 
Xát với nội dung cơ bản như sau:

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh 6 tháng đầu năm 2017

Trong 6 tháng đầu năm 2017, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai hiệu quả 5 chương 
trình 12 đề án trọng tâm của huyện giai đoạn 2016-2020; kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả như: Các cấp 
chính quyền năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; công tác cải cách 
hành chính, đặc biệt là thể chế, tổ chức bộ máy được quan tâm củng cố, kiện 
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toàn; các dự án, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đã dược đầu tư đang phát huy hiệu 
quả; nhiều dự án quan trọng đối với sự phát triển của huyện được đẩy nhanh 
như: Dự án Khu vui chơi giải trí huyện Bát Xát; Quy hoạch Lũng Pô - A Mú 
Sung; Quy hoạch cửa khẩu phụ Bản Vược; tạo tiền đề cho nền kinh tế - xã hội 
của huyện phát triển. Trong sản xuất nông lâm nghiệp được duy trì ổn định, đảm 
bảo đúng khung thời vụ; Công tác phòng chống dịch, bệnh cây trồng, vật nuôi, 
phòng chống thiên tai được duy trì và tăng cường; Chương trình xây dựng nông 
thôn mới được quan tâm thực hiện, duy trì tốt các tiêu chí đã đạt và tập trung 
thực hiện các tiêu chí theo kế hoạch; hoạt động thương mại dịch vụ khá sôi động 
ngay từ đầu năm, giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu tăng tương đối cao. Lĩnh vực 
văn hóa xã hội, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt, công tác chăm sóc sức 
khỏe của nhân dân, an sinh xã hội được đảm bảo. Cải cách thủ tục hành chính 
tiếp tục được tập trung đẩy mạnh. Công tác quốc phòng an ninh trật tự xã hội 
được tăng cường, đảm bảo ổn định. Công tác đối ngoại được tích cực triển khai 
đạt hiệu quả tốt.

Trong bối cảnh ở tỉnh, huyện có nhiều thuận lợi; hướng tới kỳ họp Thường 
lệ của HĐND các cấp. Các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các 
sự kiện quan trọng của tỉnh và huyện; tiềm năng thế mạnh của huyện ngày càng 
được khai thác hiệu quả hơn; Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, các dự án 
thủy điện hoàn thiện và đưa vào sử dụng, du lịch văn hóa và diện mạo nông thôn 
mới có nhiều khởi sắc... cùng với bộ máy chính quyền năng động, chủ trương, 
sáng tạo, định hướng phát triển của huyện rõ ràng, nhất quán, đã tác động tích 
cực đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong 6 tháng đầu 
năm nền kinh tế - xã hội của huyện phát triển ổn định và đạt được nhiều kết 
quả quan trọng như: Kinh tế của huyện duy trì tăng trưởng, trong đó sản xuất 
nông, lâm nghiệp về tổng diện tích gieo trồng và tổng sản lượng lương thực đều 
đạt và vượt kế hoạch. Hoạt động sản xuất công nghiệp ổn định, giá trị sản xuất 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 744,9 tỷ đồng, đạt 99,32%KH, bằng 
109,2% so với cùng kỳ; Hoạt động cung ứng dịch vụ, hàng hóa trên địa bàn diễn 
ra bình ổn với 925 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ cố định tập trung tại 
các xã, thị trấn và trên 350 cơ sở kinh doanh không thường xuyên tại các chợ, 
tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu thương mại dịch vụ đạt 216,4 tỷ đồng, 
bằng 103,05% so với cùng kỳ; Tổng giá trị hàng hoá xuất nhập khẩu, mua bán 
qua biên giới đạt 631,5 triệu USD; Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 
tháng đầu năm đạt 245.913,6 triệu đồng, bằng 45,4 % dự toán huyện giao. Tổng 
thu ngân sách địa phương đạt: 356.262,3 triệu đồng, bằng 67% dự toán tỉnh 
giao, bằng 66% dự toán huyện, bằng 133% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi 
ngân sách địa phương ước thực hiện: 228.531,3 triệu đồng, bằng 43% dự toán 
tỉnh giao, 42,1% dự toán huyện, bằng 105% so với cùng kỳ năm trước; tổng 
nguồn vốn huy động các ngân hàng đạt 849.103 triệu đồng. Thu nợ đạt 424.217 
triệu đồng. Dư nợ 999.103 triệu đồng.
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Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của 
huyện vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Thời tiết thay đổi bất thường rét vào 
cuối tháng 2 năm 2017 ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi của một số xã vùng cao 
(Làm chết 30 con trâu); Công tác giải phóng mặt bằng một số hộ dân còn chưa 
đồng tình; vẫn còn tình trạng đơn thư liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải 
phóng mặt bằng. Tình trạng lấn chiếm hành vỉa hè để kinh doanh vẫn còn, việc 
xây dựng nhà trên đất lấn chiếm tại Y Tý chưa giải quyết dứt điểm. Tiến độ thực 
hiện Chỉ thị 04 của Tỉnh ủy còn chậm ở xã Y Tý. An ninh nông thôn tiềm ẩn yếu 
tố phức tạp, công tác quản lý biên giới còn gặp một số khó khăn.

(Có phụ lục số 01 kèm theo)
2. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
a) Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất tăng vụ, chú trọng vào các cây trồng 

chính như: Ngô trên đất ruộng 1 vụ, khoai tây, đậu tương các loại...Giao kế hoạch 
cây vụ đông 2017 - 2018, chủ động kiểm soát chuẩn bị giống và quy hoạch vùng 
trồng tập trung đảm bảo hiệu quả cao. Đẩy mạnh việc áp dụng giống mới vào sản 
xuất, nâng cao giá trị và củng cố các vùng dự án chuyên canh, làm tốt công tác 
dự báo tình hình sâu bệnh để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, chuẩn bị tốt việc 
cung ứng các vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tổ chức triển khai thực hiện tốt 
các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp. Hợp tác với các nhà đầu tư, các đơn vị phát triển vùng cây dược liệu và 
cây ăn quả trên địa bàn huyện.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh trên 
đàn gia súc, gia cầm; Nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên đàn gia súc. Triển khai thực 
hiện có hiệu quả các dự án nuôi ngựa, phát triển nuôi lợn đen bản địa vùng cao, ... 
Khai thác có hiệu quả các trại sản xuất giống thủy sản để cung cấp giống đáp ứng 
yêu cầu sản xuất.

c) Thực hiện tốt quản lý bảo vệ, sử dụng bền vững diện tích rừng tự nhiên, 
diện tích rừng đặc dụng, thực hiện tốt công tác khoanh nuôi, tái sinh rừng để tăng 
diện tích rừng tự nhiên ở những vùng có điều kiện, vùng cao, tập trung phát triển 
rừng trồng sản xuất ở các xã vùng thấp, nâng cao năng suất và chất lượng rừng 
trồng. Trồng rừng song trước ngày 30/9/2017.

d) Phân bổ các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực 
xây dựng nông thôn mới. Rà soát lại các tiêu chí phù hợp để điều chỉnh đảm bảo 
hoàn thành kế hoạch năm giao.

đ) Tập trung chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn, quan tâm các dự án tạo ra quỹ 
đất đấu giá năm 2017 và các năm tiếp theo, các dự án theo các nguồn vốn tài trợ 
ODA.

e) Tiếp tục thực hiện bảo trì, bảo dưỡng các công trình cầu ngầm, đường giao 
thông theo phân cấp, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

ê) Phê duyệt hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch khu vực Lũng Pô xã A Mú Sung, 
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Quy hoạch chi tiết một phần trung tâm cụm xã Trịnh Tường; tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản, công tác bảo vệ 
môi trường.

g) Tuyên truyền và hướng dẫn chính sách khuyến công đến các cơ sở sản 
xuất TTCN. Tăng cường phát hiện ngăn chặn, xử lý các trường hợp sản xuất, kinh 
doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương 
mại khác, kiểm soát việc buôn, bán các loại vật tư nông nghiệp như: thuốc bảo vệ 
thực vật, phân bón, giống ... và bình ổn giá cả thị trường.

m) Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã 
hội năm 2017. Chỉ đạo các cơ quan đẩy nhanh các sắc thu, tập trung vào công tác 
thu nợ đọng tiền thuế, thu tiền sử dụng đất, những khoản thu phát sinh và những 
khoản thu đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch.

n) Tổ chức bồi dưỡng hè cho cán bộ, giáo viên trong công tác chuyên môn, 
đổi mới công tác dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Chuẩn bị 
đầy đủ các điều kiện phục vụ cho năm học mới: Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ, 
giáo viên; xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất trường học; tuyển sinh các cấp học 
theo kế hoạch. Xây dựng phương án tiếp nhận di chuyển các đơn vị trường học 
cho phù hợp (Trường THPT số 1 Bát Xát, Trường TH Mường Hum), xây dựng 
phương án đối với các trường dự kiến sáp nhập.

l) Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai Đề án phát triển công tác du lịch gắn 
với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bát Xát năm 2017; Kế 
hoạch Năm du lịch quốc gia 2017... Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện 
năm 2017. Tổ chức thực hiện tốt các lễ hội. Duy trì và bổ sung thông tin cho Cổng 
thông tin điện tử của huyện. Tăng cường quản lý, chấn chỉnh biển, bảng quảng 
cáo, rao vặt, Internet, trò chơi điện tử, ... trên địa bàn. Tổ chức Liên hoan tuyên 
truyền lưu động cấp tỉnh tổ chức tại Bát Xát.

i) Thực hiện tốt công tác xây dựng 3 xã đăng ký đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc 
gia về y tế (A Lù, Ngải Thầu, Trung Lèng Hồ), duy trì tốt 16 xã đạt chuẩn từ những 
năm trước đây. Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát dịch bệnh không để dịch 
bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra. Duy trì và tăng cường việc cai nghiện các chất 
dạng thuốc phiện tại Phòng khám đa khoa khu vực Trịnh Tường, Mường Hum, 
Bệnh viện Đa khoa huyện.

k) Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách người có công, thân nhân 
người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức tốt hoạt động nhân dịp kỷ 
niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Tập trung giải quyết việc làm, đào 
tạo nghề mới cho người lao động, đặc biệt là khu vực nông thôn. Đào tạo nghề 
cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng, đảm bảo số lao động 
được đào tạo nghề có việc làm ổn định theo nghề được đào tạo từ 70% trở lên. 
Tiếp tục giảm hộ nghèo 6 tháng cuối năm 2017 đạt 100% kế hoạch giao. Kiểm 
tra, giám sát các mô hình, dự án phục vụ công tác xóa đói giảm nghèo, tổ chức 
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tốt công tác tập huấn cho cán bộ xã về công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 
2017, thẻ BHYT năm 2018.

o) Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, 
chế độ nề nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật của nhà nước. 
Phối hợp với Công an, Biên phòng thực hiện tốt Nghị định 77/2010/NĐ-CP 
của chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ 
quốc phòng. Quản lý nắm chắc tình hình trên địa bàn, kịp thời xử trí các tình 
huống có thể xảy ra.

ô) Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân. Đẩy mạnh đấu tranh, 
truy quét các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý, trộm cắp tài sản. Chủ động 
phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời hoạt động tôn giáo trái pháp luật, phụ nữ bỏ đi 
khỏi nơi cư trú, di cư tự do. Chấn chỉnh và Quản lý chặt chẽ hộ tịch, hộ khẩu, tạm 
trú, tạm vắng đồng thời giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường tuần tra 
đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện tốt Chỉ thị 04, xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm. Tăng cường tổ chức triển khai tuyên truyền giao thông tại các trường học 
trên địa bàn huyện.

ơ) Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác đối ngoại. Hoàn thiện hồ sơ và 
thực hiện kết nghĩa giữa Tổ Ngũ Đạo Hà thôn Thủy Tào (Trung Quốc) với thôn 
Lũng Pô 1 xã A Mú Sung.

p) Tiếp tục thực hiện công tác bộ máy, công chức, viên chức, chế độ chính 
sách theo quy định.

q) Triển khai các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 của UBND tỉnh 
theo hướng dẫn của cơ quan thường trực phong trào thi đua cấp tỉnh. Đề xuất khen 
thưởng và giải quyết các đề nghị, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, cá nhân về 
thi đua khen thưởng.

u) Chỉ đạo các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Chị thị số 05/
CT-UBND ngày 01/3/2017 của UBND huyện Bát Xát về việc đẩy mạnh công tác 
cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Bát Xát.

ư) Thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch, tổ chức thanh tra đột xuất 
theo quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền Luật Khiếu nại, Tố cáo đến mọi 
tầng lớp nhân dân hiểu biết chế độ chính sách pháp luật của nhà nước.

3. Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2017 huyện 
Bát Xát

a) Thu ngân sách Nhà nuớc.
- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn từ: 519.082 triệu đồng giảm dự toán sau điều chỉnh còn 270.950 triệu đồng.
- Tổng thu ngân sách huyện: Điều chỉnh tăng: 74.388,4 triệu đồng. Dự toán 

sau điều chỉnh 617.509,4 triệu đồng.
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b) Chi ngân sách huyện: Tổng chi điều chỉnh tăng: 74.388,4 triệu đồng. Dự 
toán sau điều chỉnh là: 617.509,4 triệu đồng.

(Có phụ lục số 02 kèm theo)
Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao:
1. UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết, đối với nội 

dung chi đầu tư phát triển chưa được phân khai, yêu cầu UBND huyện thỏa thuận 
với Thường trực HĐND huyện trước khi phân khai chi tiết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND huyện giám 
sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bát Xát khóa XVII - kỳ họp thứ 4 
thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ kể từ ngày 28 tháng 7 
năm 2017./. 

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Giàng Thị Dung
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Số
TT

Danh mục
Đơn vị 

tính

Thực 
hiện 

6 tháng

Kế hoạch 
năm 2017

Thực 
hiện 

6 tháng

So sánh (%)

2017/2016 2017/KH

A B 1 2 3 4 5

Tổng sản lượng lương 
thực Tấn 18.435 42.862 17.949 97,36 41,88

Trong đó: - Thóc Tấn 6.698 24.360 6.339 94,64 26,02

                 - Ngô Tấn 11.737 18.502 11.610 98,92 62,75

I Nông nghiệp

Tổng diện tích gieo 
trồng Ha 8.415 7.213 8.367 99,43 115,99

1 Cây lương thực “ 4.479 3.824 4.320 96,45 112,99

- Lúa xuân “ 1.171 1.074 1.091 93,17 101,63

- Cây ngô đông “ 565 463 81,95

- Cây ngô xuân “ 2.743 2.750 2.766 100,84 100,58

Chia theo cơ cấu giống “

- Giống lúa lai “ 310.84 280.90 220,29 70,87 78,42

- Giống lúa đặc sản “ 752.06 691.60 704,00 93,61 101,79

- Lúa giống “ 30 40 84 278,33 208,75

Cây chất bột khác “ 1.254 0 1.350      107,68

- Cây sắn “ 545 539        98,90

- Cây riềng “ 335,90 433,20 128,97

- Khoai các loại “ 290 290 100,00

- Khoai lang “ 83 88      106,02

2 Cây công nghiệp Ha 884 930 885 100,16 95,20

- Cây đậu tương “ 88 88 89 100,68 100,68

- Cây lạc “ 235 220 235,70 100,30 107,14

- Mía “ 66 66,10 100,15

Phụ lục số 1

CHỈ TIÊU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG 

CUỐI NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND 

ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND huyện Bát Xát)
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- Cây cao su: Cộng lũy 
kế trong đó trồng mới

“ 815 815 100,00

Trong đó: Trồng mới “

- Chè: Cộng lũy kế. 
Trong đó trồng mới

“ 495 622 495 100,00 79,58

Trong đó: Trồng mới “

- Cây thuốc lá “

Trong đó: DT Thu hoạch “

3 Cây thực phẩm Ha 1.678 2.340 1.691 100,77 72,28

- Khoai tây “ 28 20 18 64,29

- Đậu các loại “ 75 280 76 101,33 27,14

- Rau các loại “ 1.575 2.040 1.597 101,40 78,28

4 Cây đặc sản (Thảo quả) Ha 2.607 2.607 2.607 100,00 100,00

5 Cây dược liệu “ 128,50 210 120 93,39 57,14

- Xuyên khung “ 120 120 120 100,00 100,00

- Cây đương quy “ 9 90 0,00

* Năng suất 1 số cây trồng Tạ/ha

- Cây ngô đông Tạ/ha 25,00 25,00 100,00

- Ngô xuân “ 37,75 41,40 37,79 100,11 91,28

- Lúa xuân “ 57,63 58,10 58,11 100,83 100,02

- Đậu tương “ 11,00 12,71 11,20 101,82 88,12

- Cây lạc “ 13,10 13,30 13,20 100,76 99,25 

- Cây thuốc lá "

6 Vật tư nông nghiệp Tấn

- Phân đạm “ 219,20 294,00 134,12

- Phân lân " 510,00 570,00 111,76

- Phân NPK " 698,50 713,00 102,08

- Lúa lai " 240,00 241,00 100,42

- Ngô các loại " 162,00 164,00 101,23

- Đậu tương "

7 Chăn nuôi Con

- Đàn trâu " 20.310 22.056 20.811 102,47 94,36

- Đàn bò " 1.612 1.734 1.640 101,74 94,58
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- Cây cao su: Cộng lũy 
kế trong đó trồng mới

“ 815 815 100,00

Trong đó: Trồng mới “

- Chè: Cộng lũy kế. 
Trong đó trồng mới

“ 495 622 495 100,00 79,58

Trong đó: Trồng mới “

- Cây thuốc lá “

Trong đó: DT Thu hoạch “

3 Cây thực phẩm Ha 1.678 2.340 1.691 100,77 72,28

- Khoai tây “ 28 20 18 64,29

- Đậu các loại “ 75 280 76 101,33 27,14

- Rau các loại “ 1.575 2.040 1.597 101,40 78,28

4 Cây đặc sản (Thảo quả) Ha 2.607 2.607 2.607 100,00 100,00

5 Cây dược liệu “ 128,50 210 120 93,39 57,14

- Xuyên khung “ 120 120 120 100,00 100,00

- Cây đương quy “ 9 90 0,00

* Năng suất 1 số cây trồng Tạ/ha

- Cây ngô đông Tạ/ha 25,00 25,00 100,00

- Ngô xuân “ 37,75 41,40 37,79 100,11 91,28

- Lúa xuân “ 57,63 58,10 58,11 100,83 100,02

- Đậu tương “ 11,00 12,71 11,20 101,82 88,12

- Cây lạc “ 13,10 13,30 13,20 100,76 99,25 

- Cây thuốc lá "

6 Vật tư nông nghiệp Tấn

- Phân đạm “ 219,20 294,00 134,12

- Phân lân " 510,00 570,00 111,76

- Phân NPK " 698,50 713,00 102,08

- Lúa lai " 240,00 241,00 100,42

- Ngô các loại " 162,00 164,00 101,23

- Đậu tương "

7 Chăn nuôi Con

- Đàn trâu " 20.310 22.056 20.811 102,47 94,36

- Đàn bò " 1.612 1.734 1.640 101,74 94,58

- Đàn ngựa " 1.970 2.048 1.767 89,70 86,28

- Đàn lợn " 80.988 94.196 82.570 101,95 87,66

- Đàn dê " 3.872 5.672 146,49

- Đàn gia cầm " 316.000 450.899 329.897 104,40 73,16

- Diện tích ao hồ ha 281 281 281 100,22 100,22

II Lâm nghiệp

- Ươm cây giống l000c 2.955 2.987 101,08

- Chăm sóc rừng ha 150 350 350 233,33 100,00

- Trồng rừng tập trung " 200 650 98 49,12 15,8

Trong đó: Quốc doanh " 200 650 98 49,12

- Khoanh nuôi bảo vệ " 32.886 33.745 33.745 102,61 100,00

- Khoanh nuôi tái sinh " 850 850 850 100,00 100,00

- Trồng cây phân tán l000c 86 88 101,74

III Sản xuất TTCN-TMDV

1 Giá trị TSL (GCĐ2010) Tr. đồng 682.000 750.000 744.890 109,22 99,32

Trong đó: Huyện quản lý Tr. đồng 90.870 185.000 91.867 101,10 49,66

2 Một số sản phẩm chủ yếu

- Điện phát ra 1000 kw/h 644.320 440.000 728.275 113,03 165,52

- Ngói xi măng 1000v

- Sản xuất gạch các loại 1000v 43.100 50.500 48.300 112,06 95,64

- Công cụ cầm tay Chiếc 5.400 10.000 5.620 104,07 56,20

- Say xát Tấn 23.500 40.000 23.800 101,28 59,50

- Rượu trắng 1000 lít 258 400 196 75,97 49,00

- Đồ mộc dân dụng s.phẩm 1.450 4.240 1.980 136,55 46,70

- Khai thác cát sỏi 1000 m3 42 85 45 107,14 52,94

- Các sản phẩm Tr. đồng 19.100 32.293 20.405 106,83 63,19

3 Thương mại - dịch vụ

Tổng số hộ kinh doanh Hộ 1.298 1.332 102,62

TĐ: - Hộ thương mại " 904 926 102,43

- Hộ dịch vụ " 394 406 103,05

Giá trị thương mại - 
dịch vụ " 210.000 216.400 103,05

IV Tài chính - Tín dụng
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1 Tổng thu ngân sách Tr. đồng 260.840 543.121 356.262 136,58 65,60

2 Tổng chi ngân sách " 196.978 543.121 228.531 116,02 42,08

V Văn xã "

1 Sự nghiệp y tế "

- Bệnh viện đa khoa B/viện 1 1 1 100,00 100.00

- Phân viện p/viện 5 5 5 100,00 100,00

- Trạm xã Trạm xã 23 23 23 100,00 100,00

- Tổng số giường bệnh Giường 270 275 275 101,85 100,00

Trong đó: Bệnh viện " 90 90 90 100,00 100,00

                 Phân viện " 50 55 55 110,00 100,00

                  Trạm xã " 130 130 130 100,00 100,00

Tổng số lần khám bệnh Lần 60.500 120.637 59.375 98,14 49,22

- Số lần khám mắt " 2.950 3.000 3.054 103,53 101,80

- Điều trị nội trú L/người 645 648 100,47

Trong đó: + Tại BV - PK " 410 415 101,22

               + Tại trạm xã " 235 233 99,15

Hiệu suất sử dụng 
giường bệnh % 128 125 97,66

- Số trẻ tiêm chủng. 
Trong đó trẻ  < 1T tiêm 
đủ 6 mũi

Cháu 850 1.823 817 96,12 44,82

- Điều trị sốt rét người 75 38 50,67

- Phun thuốc muỗi 
(Tẩm màn) Hộ 13.500 13.850 102,59

Kế hoạch hóa gia đình 3.448 3.890 3.356 97,33 86,27

+ Đình sản Ca 22 30 16 72,73 53,33

Trong đó: Nam "

+ Đặt vòng Người 620 1.100 581 93,71 52,82

+ Biện pháp tránh thai 
khác " 2.806 2.760 2.759 98,33 99,96

2 Giáo dục
TS chất lượng giáo 
dục học sinh HS 15.566 14.943 15.952 102,48 106,75

TĐ: Số học sinh

- Tiểu học " 8.766 8.985 8.911 101,65 99,18

- Trung học cơ sở " 5.410 5.958 5.672 104,84 95,20

- Trung học phổ thông " 1.390 1.369 98,49
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- Bổ túc văn hóa " 559 350 436 78,00 124,57

3 Thông tin văn hóa

- Thông tin video Buổi 40 75 50 125,00 66,67

- Thông tin tuyên truyền " 38 90 52 136,84 57,78

- Biểu diễn văn nghệ " 26 27 103,85

- Phát thanh địa phương Tin bài 137 152 110,95

- Tiếp âm đài tiếng nói VN Giờ 20.268 40.680 20.340 100,36 50,00

- Số giờ tiếp âm đài 
tỉnh Giờ 3.420 8.460 4.230 123,68 50,00

- Tiếp sóng TH-TW Giờ 13.140 26.280 13.140 100,00 50,00

- Kẻ vẽ Pa nô m2 250 252 100,80

- Tổng lượng khách du 
lịch

Lượt/
năm 8.387 15.000 10.577 126,11 70,51
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Phụ lục số 2
DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 LẦN THỨ 1 NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND 

ngày 21 tháng 7 năm 2017của HĐND huyện Bát Xát)

I. Thu ngân sách Nhà nước.
1. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: Tổng thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn từ: 519.082 triệu đồng giảm dự toán sau điều chỉnh còn 270.950 triệu 
đồng. Trong đó:

- Khoản thu từ doanh nghiệp trung ương giảm: 225.350 triệu đồng (thuế 
VAT, thuế TNDN, thuế tài nguyên do Cục thuế quản lý nguồn thu không hạch toán 
qua ngân sách huyện).

- Khoản thu từ khu vực đầu tư nước ngoài giảm: 25.000 triệu đồng (thuế 
VAT, thuế TNDN, thuế tài nguyên do Cục thuế quản lý nguồn thu không hạch toán 
qua ngân sách huyện).

- Bổ sung tăng khoản thu từ khu vực CTN-NQD: 29.127 triệu đồng, dự toán 
sau điều chỉnh: 66.400 triệu đồng.

- Bổ sung tăng Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy 1.000 triệu đồng. Dự toán sau 
điều chỉnh 10.000 triệu đồng.

- Thu phí lệ phí giảm 10.453 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh 156.700 
triệu đồng.

- Thu tiền sử dụng đất: Không điều chỉnh kế hoạch: 30.000 triệu đồng.
- Thu tiền thuê đất: Không điều chỉnh.
- Thu khác tại xã: tăng 135 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh 550 triệu đồng.
- Thu quản lý qua ngân sách giảm 17.591 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh 

0 triệu đồng theo dự toán ngân sách tỉnh giao không giao dự toán thực hiện ghi 
thu - ghi chi học phí và ngày công làm đường GTNT do nhân dân đóng góp.

2. Tổng thu ngân sách huyện: Điều chỉnh tăng: 74.388,4 triệu đồng. Dự 
toán sau điều chỉnh 617.509,4 triệu đồng.

Trong đó:
- Thu từ thuế, phí và thu khác từ nội địa: Tăng 8.574 triệu đồng. Dự toán sau 

điều chỉnh 32.755 triệu đồng.
- Thu để lại đầu tư từ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, bán trụ sở gắn với quyền 

sử dụng đất: Tăng 1.490 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh 27.790 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: Tăng 14.126 triệu đồng. Dự toán sau điều 

chỉnh 489.155 triệu đồng.
- Thu kết dư ngân sách: Tăng 24.173,4 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh 

24.173,4 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn ngân sách: Tăng 43.616,0 triệu đồng. Dự toán sau điều 

chỉnh 43.616,0 triệu đồng.
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- Thu quản lý qua ngân sách giảm 17.591 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh 
0 triệu đồng.

II.  Chi ngân sách huyện: 
Tổng chi điều chỉnh tăng: 74.388,4 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh là:   

617.509,4 triệu đồng. Trong đó:
1. Chi đầu tư: tăng 14.504,7 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh là: 42.304,7 

triệu đồng.
2. Chi QLNN: tăng 15.891,7 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh là: 78.325,3 

triệu đồng.
3. Kinh phí Đảng: Tăng 1.456,8 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh là: 

14.259,9 triệu đồng.
4. Đoàn thể: Tăng 1.778 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh là: 27.166,3 triệu 

đồng.
5. Sự nghiệp văn hoá - TT - TT: Tăng 308 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh 

là: 2.806,6 triệu đồng.
6. Sự nghiệp phát thanh - truyền hình: Tăng 109,9 triệu đồng. Dự toán sau 

điều chỉnh là: 2.495,2 triệu đồng.
7. Sự nghiệp kinh tế: Tăng 16.126,5 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh là: 

47.883,4 triệu đồng.
8. Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo: Tăng 18.211 triệu đồng. Dự toán sau điều 

chỉnh là: 300.958 triệu đồng.
9. Sự nghiệp Y tế: Giảm 1.015,1 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh là: 

37.251,3 triệu đồng.
10. Chi đảm bảo xã hội: Tăng 4.156,6 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh là: 

15.975 triệu đồng.
11. Quốc phòng - An ninh: Tăng 1.893,4 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh 

là: 18.219 triệu đồng.
12. Quỹ khen thưởng: Tăng 857 triệu. Dự toán sau điều chỉnh là: 1.985,6 

triệu đồng.
13. Chi khác ngân sách: Tăng 8.385,5 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh là: 

10.569,55 triệu đồng.
14. Dự phòng Ngân sách: Tăng 1.402,2 triệu đồng. Dự toán sau điều chỉnh 

là: 7.075,2 triệu đồng.
15. Kinh phí tiết kiệm 10% chi TX: Không điều chỉnh.
16. Kinh phí thực hiện CCTL: Tăng 9.481,5 triệu đồng. Dự toán sau điều 

chỉnh là: 12.152 triệu đồng.
17. Chi quản lý qua ngân sách giảm 17.591 triệu đồng. Dự toán sau chỉnh là: 

0 triệu đồng.



CÔNG BÁO LÀO CAI/Số 10/Ngày 13 - 11 - 201756

STT CHỈ TIÊU Dự toán
đã giao

Điều chỉnh lần I Dự toán 
sau
điều 

chỉnh

Ghi chú
Tăng giảm

I TỔNG THU NSNN 
TRÊN ĐỊA BÀN 519.082,0 93.058,0 341.190,0 270.950,0

A TỔNG THU CÂN ĐỐI 
NSNN 501.491,0 93.058,0 323.599,0 270.950,0

Trong đó: + Cục thuế tỉnh 
quản lý thu 443.650,0 443.650,0

+ Chi cục thuế quản lý thu 57.841,0 57.841,0

1 Thu từ doanh nghiệp trung 
ương 226.350,0 0,0 225.350,0 1.000,0

2 Thu từ doanh nghiệp địa 
phương 3.200,0 0,0 0,0 3.200,0

3 Thu từ khu vực đầu tư nước 
ngoài 25.000,0 0,0 25.000,0 0,0

4 Thu từ khu vực CTN-NQD 37.273,0 37.226,0 8.099,0 66.400,0

a Cá nhân, hộ gia đình 1.973,0 1.126,0 99,0 3.000,0

b Doanh nghiệp 35.300,0 36.100,0 8.000,0 63.400,0

5 Thuế thu nhập cá nhân 1.650,0 0,0 0,0 1.650,0

6 Lệ phí trước bạ 9.000,0 1.000,0 0,0 10.000,0

7 Thuế sử dụng đất nông 
nghiệp 0,0

8 Thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp 0.0

9 Thu phí, lệ phí 167.153,0 54.547,0 65.000,0 156.700,0

10

Thu tiền sử dụng đất; thu 
tiền bán trụ sở gắn với 
Quyền sử dụng đất; thu tiền 
san tạo mặt bằng

30.000,0 0,0 0,0 30.000,0

11 Tiền thuê đất 150,0 150,0 150,0 150,0

12 Tiền thuê nhà 0,0 0,0

13 Thu khác tại xã 415,0 135,0 550,0

14 Thu khác ngân sách 1.300,0 0,0 0,0 1.300,0

Phụ lục số 2
ĐIỀU CHỈNH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LẦN THỨ NHẤT 

NĂM 2017
(Kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND 

ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND huyện Bát Xát)
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B THU QUẢN LÝ QUA 
NGÂN SÁCH 17.591,0 0,0 17.591,0 0,0

1 Học phí 2.291,0 2.291,0 0,0

2
Giá trị ngày công làm 
đường GTNT do nhân dân 
đóng góp

15.300,0 15.300,0 0,0

II TỔNG THU NGÂN 
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 543.121,0 110.821,7 36.433,3 617.509,4

A THU CÂN ĐỐI NGÂN 
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 525.530,0 43.032,3 18.842,3 549.720,0

1 Thu từ thuế, phí và thu 
khác từ nội địa 24.201,0 8.688,0 114,0 32.775,0

2

Thu để lại đầu tư từ thu 
tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất, bán trụ sở gắn với 
quyền sử dụng đất

26.300,0 1.490,0 0,0 27.790,0

3 Thu bổ sung từ ngân sách 
tỉnh 475.029,0 32.854,3 18.728,3 489.155,0

B THU KẾT DƯ 24.173,4 24.173,4

C THU CHUYỂN NGUỒN 43.616,0 43.616,0

D THU QUẢN LÝ QUA 
NGÂN SÁCH 17.591,0 0,0 17.591,0 0,0

1 Học phí 2.291,0 0,0 2.291,0 0,0

2
Giá trị ngày công làm 
đường GTNT do nhân dân 
đóng góp

15.300,0 0,0 15.300,0 0,0

III TỔNG CHI NGÂN 
SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 543.121,0 169.904,0 95.515,6 617.509,4

A CHI ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN 27.800,0 14.504,7 0,0 42,304,7 Có phụ biểu 

CT kèm theo

1 Chi trích nộp Quỹ Phát 
triển đất 7.890,0 2.000,0 0,0 9.890,0 CN: 2.000 

Trđ

2
Chi đầu tư từ nguồn thu 
tiền sử dụng đất, tiền bán 
trụ sở, tiền thuê đất

18.410,0 11.574,5 0,0 29.984,5

3 Chi đầu tư xổ số kiến thiết 1.500,0 930,2 0,0 2.430,2
CN: 671 trđ. 
KD:  39,143 

trđ

B CHI THƯỜNG XUYÊN 484.584,5 142.043,7 75.452,6 551.175,5

I CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 62.433,7 23.658,0 7.766,4 78.325,3

1
QUẢN LÝ NN KHỐI 
HUYỆN, THỊ (sau khi trừ 
tiết kiệm)

14.584,1 5.155,3 184,3 19.555,1
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a Bổ sung lương + chi thường 
xuyên 12.100,1 751,1 84,0 12.767,2

b Dự toán chi các nhiệm vụ khác 2.484,0 4.404,2 100,3 6.787,9

2 Chi QLNN cấp xã 38.825,6 18.502,8 44,9 57.283,5

a Chi lương và các khoản..., 26.372,6 1.952,0 0,0 28.324,6

b Chi thường xuyên tính theo 
biên chế 3.783,0 431,0  0,0 4.214,0

c Dự toán chi các nhiệm vụ 
khác 7.575,4 9.734,0 0,0 17.309,3

d Chi ngoài định mức 1.094,6 6.385,8 44,9 7.435,5

3 Các nhiệm vụ chi đặc thù 9.024,0 0,0 7.537,2 1,486,8 Chưa phân 
bổ

II KINH PHÍ ĐẢNG 12.803,0 2.128,3 671,5 14.259,9

a Chi lương và các khoản.... 3 857,3 582,0 0,0 4.439,3

b Chi thường xuyên tính theo 
biên chế 449,0 74,0 0,0 523,0

c Dự toán chi các nhiệm vụ 
khác 8.496,7 1.472,3 671,5 9.297,6

III ĐOÀN THỂ (Sau khi trừ 
tiết kiệm) 25.388,3 3.021,9 1.243,9 27.166,3

+ KHỐI HUYỆN: Tổng số 
chi (Sau khi trừ tiết kiệm) 3.903,9 966,1 -8,0 4.878,0

a Dự toán chi lương + chi 
thường xuyên 3.418,3 299,0 -8,0 3.725,3

b Dự toán chi các nhiệm vụ 
khác 485,6 667,1 0,0 1.152,7

+ KHỐI XÃ 21.484,4 2.055,8 1.251,9 22.288,3

a Chi lương và các khoản.... 10.412,8 494,0 1.225,9 9.680,9

b Chi thường xuyên tính theo 
biên chế 1.122,5 157,5 0,0 1.280,0

c Dự toán chi các nhiệm vụ khác 9.949,1 1.404,3 26,0 11.327,4

IV SN Văn hóa -TT-TT (Sau 
khi trừ tiết kiệm) 2.498,6 677,6 369,6 2.806,6

V SN phát thanh - TH (Sau 
khi trừ tiết kiệm) 2.385,3 496,5 386,6 2.495,2

5.1 Chi tại huyện 1.496,0 501,0 0,0 1.997,0

a Dự toán chi lương + chi 
thường xuyên 1.273,6 56,0 -2,9 1.332,5

b Dự toán chi các nhiệm vụ 
khác 200,0 440,5 0,0 640,5

5.2 Chi tại xã 530,0 0,0 92,0 438,0
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5.3 Các nhiệm vụ khác 381,7 0,0 297,5 84,2

VI Sự nghiệp kinh tế (Sau 
khi trừ tiết kiệm) 31.756,9 32.717,7 16.591,2 47.883,4

1 SN nông nghiệp (Trạm 
khuyến nông) 2.460,0 0,0 2.460,0 0,0

2 Trung tâm Dịch vụ nông 
nghiệp 0,0 3.185,6 0,0 3.185,6

3 Sự nghiệp kiến thiết thị chính 16.170,5 13.788,7 8.381,0 21.578,2

- Hỗ trợ KP sửa chữa 
thường xuyên các công 
trình XDCB sau đầu tư

10.370,5 2.243,7 8.381,0 4.233,2

+ Trong đó: 50% tăng thu 2.670,5 2.670,5

- Công trình: Trụ sở làm 
việc các Ban xây dựng 
Đảng, huyện Bát Xát

2.500,0 2.500,0

- Công trình: Trụ sở làm 
việc nhà hợp khối của cơ 
quan Phòng Tài chính - 
KH, Ban QLDA, Phòng 
Dân tộc và Thống kê huyện 
Bát Xát

3.000,0 1.200,0 4.200,0

- Sửa chữa trụ sở hợp khối 
Phòng Nội vụ, Phòng Lao 
động TBXH, Phòng Tư pháp

300,0 300,0

- Công trình: Đường Thành 
Sơn - Cô Đông xã Bản Xèo 1.750,0 1.750,0

- Công trình xử lý lún sụt 
đường Dền Thàng - Dền Sáng 850,0 850,0

- Công trình: Ngầm Trung 
Trải - Dền Sáng 1.100,0 1.100,0

- Công trình: Ngầm Tả Hồ 
xã Tòng Sành 660,0 660,0

- Công trình: CNSH thôn 
Sùng Bang, thôn Sải Duần 
xã Phìn Ngan

650,0 650,0

- Sửa chữa chợ Trịnh 
Tường huyện Bát Xát 375,0 375,0

- Sửa chữa Trụ sở Trung 
tâm dịch vụ nông nghiệp 
huyện Bát Xát

225,0 225,0

- Sửa chữa Phòng khám đa 
khoa khu vực Bản Vược, 
trạm y tế Mường Vi huyện 
Bát Xát

250,0 250,0
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- Sửa chữa, nâng cấp công 
trình CNSH thôn Kin Sáng 
Hồ xã Pa Cheo

540,0 540,0

- Công trình: Sửa chữa, 
nâng cấp chợ văn hóa Y Tý 
xã Y Tý

750,0 750,0

- Kinh phí sữa chữa nâng 
cấp sân Tenis 375,0 375,0 CN: 375 trđ

- Làm nhà bếp, hàng rào, 
bờ kè chống sạt trạm Y tế 
xã Trung Lèng Hồ

182,0 182,0 CN: 182trd

- Sửa chữa trạm y tế xã 
Nậm Chạc 53,7 53,7 CN: 53.7 trđ 

- Kinh phí sửa chữa nhà 
công vụ, nhà để xe ô tô 
UBND huyện

250,0 250,0 CN: 250 trđ

- Sửa chữa ngầm tràn thôn 
Bản Mạc, cống qua đường 
Thôn Tân Quang - Phìn 
Ngan xã Trịnh Tường, 
huyện Bát Xát

23,1 23,1 CN: 23,0674 
trđ

- Công trình: Nhà văn hóa 
tổ 3 thị trấn Bát Xát 50,0 50,0 CN: 50 trđ

- KP khen thưởng PT thi 
đua chung sức xây dựng 
NTM xã Bản Vược

200,0 200,0 CN: 200trđ

- Nghĩa trang khu Đông 
Cương Ná Rin xã Mường Vi 2,4 2,4 CN: 

2,375607 trđ
- Sửa chữa + sơn trụ sở làm 
việc UBND thị trấn Bát Xát 21,2 21,2 CN: 

21,234trđ
- Sửa chữa cổng tường rào 
UBND thị trấn Bát Xát 17,6 17,6 CK: 17,6054 

trđ
- Sửa chữa, nâng cấp nhà 
lớp học trường THCS Y Tý 150,0 150,0 CN: 150 trđ

- Khu thể thao xã Mường Vi 10,0 10,0 CN: 10 trđ
- Hỗ trợ kinh phí lát hành 
lang trung tâm các xã Bản 
Vược, Bàn Xèo, Trịnh 
Tường, Cốc San

1.140,0 1.140,0 Đã có QĐ

- Sửa chữa cầu Thiên sinh, 
xã Y Tý, huyện Bát Xát theo 
Công văn 1780/UBND-QLĐT 
của UBND tỉnh

60,0 60,0

- KP xây dựng, sửa chữa 
bếp ăn trạm y tế 04 xã: Pa 
Cheo, Nậm Pung, Sàng Ma 
Sáo, Cốc Mỳ (mỗi xã 20trđ)

80,0 80,0 Đã có QĐ
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- KP khen thưởng PT thi 
đua chung sức xây dựng 
NTM xã Bản Qua

300,0 300,0

- KP cải tạo sơn, sửa trụ sở 
làm việc Viện Kiểm Sát 280,0 280,0

đã có 
KLTTHU. 
CĐT: VKS

4 Sự nghiệp khác (Sau khi 
trừ tiết kiệm ) 13.169,8 15.803,4 5.793,6 23.179,6

4.1 SN Môi trường 475,0 209,3 0,0 684,3

4.2 SN khác của xã 1.580,0 0,0 1.268,5 311,5

4.3 Miễn thủy lợi phí 4.058,0 4.058,0

4.4 Các nhiệm vụ khác 7.056,8 11.094,1 4.525,1 13.625,9

4.5 Sự nghiệp Giao thông 4.500,0 4.500,0

VII SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 
VÀ ĐÀO TẠO 282.747,0 53.587,8 35.376,8 300.958,0

Tổng số chi (Sau khi trừ 
tiết kiệm, học phí) 277.982,2 53.143,7 34.956,5 296.169,4

a Dự toán chi lương + chi 
thường xuyên 216.001,3 21.606,7 9.430,5 228.177,5 53143.38009

b Dự toán chi các nhiệm vụ 
khác 61.980,9 31.536,7 25.528,7 67.988,9

VIII SỰ NGHIỆP Y TẾ 38.266,4 8.689,5 9.704,6 37.251,3

8.1 Bệnh viện và Phòng khám 
đa khoa khu vực 15.502,0 1.041,5 7.121,0 9.422,5

8.2 Trung tâm y tế 4.797,7 2.766,4 102,3 7.461,8

8.3 Trạm xá xã 14.824,4 2.876,1 102,0 17.598,5

8.4 Trung tâm dân số - KHH 
gia đình 724,3 724,3 0,0

8.5 Chi nhiệm vụ ngành y tế 2.418,0 2.005,5 1.655,0 2.768,5

IX CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI 11.638,4 5.405,1 1.248,5 15.795,0

9.1 Chi tại huyện 4.339,8 3.204,9 156,2 7.388,5

9.2 Chi tại xã 4.235,1 969,2 1.092,3 4.112,0

9.3

+ Chính sách hỗ trợ hộ 
nghèo, hộ chính sách về 
tiền điện thắp sáng QĐ 
28/2014/QĐ-TTg, Thông 
tư số 190/2014/TT-BTC

3.063,5 1.231,0 4.294,5

X CHI AN NINH, QUỐC 
PHÒNG 16.325,6 2.550,4 657,0 18.219,0

10.1 An ninh 6.051,6 1.628,1 242,0 7.437,8

10.2 Quốc phòng 10.273,9 922,3 415,0 10.781,2
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XI QUỸ KHEN THƯỞNG 
CỦA HUYỆN 1.128,6 857,0 1.985,6 CN: 

857.0285

XII CHI KHÁC NGÂN 
SÁCH 2.184,0 10.277,2 1.891,7 10.569,5

C DỰ PHÒNG 5.673,0 2.104,1 701,9 7.075,2

- Dự phòng ngân sách 
huyện 4.107,6 1.979,9 701,9 5.385,6 CN: 33,7 trđ

- Dự phòng ngân sách xã 1.565,4 124,2 1.689,6

D KP TIẾT KIỆM 10% chi 
thường xuyên 4.802,0 4.802,0

E KINH PHÍ THỰC HIỆN 
CCTL 2.670,5 11.251,5 1.770,0 12.152,0

G CHI QUẢN LÝ QUA 
NGÂN SÁCH 17.591,0 0,0 17.591,0 0,0
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STT Nội dung Dự toán 
đã giao

Điều chỉnh lần 1 DT sau 
điều 

chỉnh
Ghi chú

Tăng Giảm

I SỐ THU 27.800,0 14.504,7 0,0 42.304,7

1 Nguồn thu tiền sử dụng đất 26.300,0 13.574,5 0,0 39.874,5

Thu chuyển nguồn năm trước 
sang 12.084,5 12.084,5

Kế hoạch năm 2017 26.300,0 1.490,0 27.790,0

2 Nguồn xổ số kiến thiết 1.500,0 930,2 2.430,2 CN: 671 trđ. 
KD: 39,143 trđ

II SỐ CHI 27.800,0 21.864,7 7.360,0 42.304,7

I Chi từ nguồn thu tiền sử 
dụng đất 26.300,0 20.934,5 7.360,0 39.874,5

1.1 Trích nộp Quỹ Phát triển đất 7.890,0 2.000,0 9.890,0 CN: 2.000 trđ

1.2 Ngân sách huyện 17.890,0 17.814,5 7.240,0 28.464,5

- Đền bù GPMB CT: Đường 
nhánh D8, D9 thị trấn Bát Xát 4.443,1 4.443,1 CN: 4.443,1 trđ

- CT: Quy hoạch tổng thể PT 
KT - XH huyện Bát Xát đến 
năm 2020 tầm nhìn năm 2030

96,2 96,2 CN: 96,2 trđ

Dự án lập kế hoạch sử dụng 
đất năm 2015 huyện Bát Xát 20,3 20,3 CN: 20.32385 trđ

- San tạo mặt bằng khu dân cư 
xã Y Tý 500,0 500,0 0,0 CN: 500 trđ

- San tạo mặt bằng khu dân cư 
xã Trịnh Tường 200,0 200,0 0,0 CN: 200 trđ

- Đền bù GPMB tổ 3 thị trấn Bát 
Xát theo QĐ 627/QĐ-UBND 
ngày 16/01/2015

102,0 102,0 CN: 102 trđ

- Trích trả ngân sách tỉnh 10% 
tiền sử dụng đất theo NQ 26 
(số thu thuộc dự án Cao tốc 
Nội Bài - Lào Cai)

30,9 30,9 CN: 30.92274 trđ

- Sắp xếp dân cư thôn Kim 
Thành 2, xã Quang Kim, 
huyện Bát Xát

2.000,0 2.000,0 Bố trí 50% khái 
toán TMĐT

Phụ lục số 02

PHỤ BIỂU ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
(Kèm theo Nghị quyết số: 02/2017/NQ-HĐND

 ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND huyện Bát Xát)
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- Mặt bằng tạo quỹ đất xã Y 
Tý huyện Bát Xát 750,0 750,0 Bố trí 50% khái 

toán TMĐT

- San tạo mặt bằng trụ sở 
UBND xã Trịnh Tường 2.490,0 2.490,0 Bố trí 50% khái 

toán TMĐT

- Hạ tầng điện nước đường 
D8-D9 thị trấn Bát Xát huyện 
Bát Xát

800,0 800,0 Bố trí 50% khái 
toán TMĐT

- Làm mới CNSH thôn Sa Pả 
xã A Mú Sung huyện Bát Xát 500,0 500,0 Bố trí 50% khái 

toán TMĐT

- Nguồn tiền sử dụng đất chưa 
phân bổ 17.890,0 5.881,9 6.540,0 17.231,9 CN: 

4691,929337 trđ

1.3 Ngân sách xã 520,0 1.120,0 120,0 1.520,0

2 Chi từ nguồn xổ số kiến thiết 1.500,0 930,2 2.430,2


