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Số: 10/2006/NQ - HĐND                Văn Bàn, ngày 26 tháng 12 năm 2006 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc quyết định dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2007 và định 

mức thời kỳ ổn định ngân sách địa phương 2007-2010  
huyện Văn Bàn 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN  
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 7 

 

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (Sửa đổi, bổ sung) đã được Quốc hội 

thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

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 vào Quyết định số 151/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 

Nhà nước năm 2007 và Quyết định số 219/2006/QĐ-TTg ngày 29/9/2006 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc sửa đổi quyết định số 151/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính Phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND ngày 16/12/2006 của HĐND tỉnh 

tại kỳ họp thứ VIII về việc phê chuẩn định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên, 

phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu ngân sách 

giữa các cấp chính quyền địa phương, thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, thời 

gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 

Căn cứ vào Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2006 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007; 

Căn cứ báo cáo thẩm tra số 99/BC–KTXH ngày 20/12/2006 của Ban Kinh tế 
- Xã hội HĐND huyện Văn Bàn; 

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 794/TTr-UBND ngày 20/12/2006 của UBND 

huyện về việc đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2007 và định 

mức thời kỳ ổn định ngân sách địa phương 2007-2010 của huyện va ý kiến thảo 

luận của các vị đại biểu HĐND huyện khoá XVIII, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 



Điều 1. Nhất trí thông qua tờ trình số 794/TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 

2006 của UBND huyện Văn Bàn về việc đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ thu, chi ngân 

sách năm 2007 và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên thời kỳ ổn định năm 

2007-2010 do UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XVIII với 

nội dung cụ thể sau đây: 

 

I - VỀ NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NĂM 2007  
A- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn  12.445 triệu đồng 
Bao gồm:   

1- Phần huyện tổ chức thu 9.945  triệu đồng 
+ Các khoản thu nội địa 6.815  triệu đồng 

+ Tiền sử dụng đất 2.200 triệu đồng 

+ Các khoản thu QLQNS 930 triệu đồng 

2- Phần ngân sách tỉnh quản lý  2.500 triệu đồng 
(Lâm trường Văn Bàn)  

B- Thu ngân sách địa phương 74.122 triệu đồng 
1- Thu cân đối ngân sách địa phương 73.192 triệu đồng 
+ Các khoản thu 100% 1.151 triệu đồng 

+ Các khoản thu theo tỷ lệ diều tiết % 5.894 triệu đồng 

+ Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 63.944 triệu đồng 

+ Tiền sử dụng đất 2.200 triệu đồng 

2- Các khoản thu quản lý qua ngân sách 930 triệu đồng 
C- Chi ngân sách huyện 74.122 triệu đồng 
II- PHÂN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2007  
* TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 74.122 triệu đồng 
Trong đó  

A- Chi đầu tư phát triển 2.200 triệu đồng 
Chi từ nguồn sử dụng đất 2.200 triệu đồng 

B- Chi cho các đơn vị 56.745,7 triệu đồng 
1- Sự nghiệp văn hoá 525 triệu đồng 

2- Sự nghiệp truyền thanh - Truyền hình 340,5 triệu đồng 

3- Sự nghiệp nông lâm 345 triệu đồng 

4- Sự nghiệp giao thông 268 triệu đồng 

5- Sự nghiệp kiến thiết thị chính 380 triệu đồng 

6- Sự nghiệp khác 597 triệu đồng 

7- Quản lý Nhà nước 4.603,3 triệu đồng 

8- Đoàn thể 1.258,1 triệu đồng 

9- Sự nghiệp giáo dục 41.289 triệu đồng 

10- Sự nghiệp đào tạo 774 triệu đồng 

11- Sự nghiệp y tế 5.546 triệu đồng 

12- Đảm bảo xã hội 468,8 triệu đồng 

13- Chi an ninh - Quốc phòng 351 triệu đồng 



C- Chi trợ cấp ngân sách xã 12.356,3 triệu đồng 
D- Chi khác 555 triệu đồng 
E- Chi từ nguồn dự phòng 1.335 triệu đồng 
F- Chi quản lý qua ngân sách 930 triệu đồng 
1- Chi học phí 430 triệu đồng 

2- Chi viện phí 500 triệu đồng 

 

III- ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG 2007-2010 

 

Số 
TT 

Loại hình đơn vị Đơn vị tính 

Định 
mức 
giai 
đoạn 
2007-
2010 

Ghi chú 

1 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
(Triệu đồng/biên chế) 

   

 - Các cơ quan huyện Triệu đồng 32  

 - Xã vùng 1 Triệu đồng 17  

 - Xã vùng 2 Triệu đồng 18  

 - Xã vùng 3 Triệu đồng 19  

2 CHI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG 
CỘNG SẢN (Triệu đồng/biên chế) 

   

 - Các cơ quan huyện Triệu đồng   

 - Xã vùng 1 Triệu đồng 17  

 - Xã vùng 2 Triệu đồng 18  

 - Xã vùng 3 Triệu đồng 19  

3 CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC 
ĐOÀN THỂ (Triệu đồng/biên chế) 

   

 - Các cơ quan huyện Triệu đồng 32  

 - Xã vùng 1 Triệu đồng 17  

 - Xã vùng 2 Triệu đồng 18  

 - Xã vùng 3 Triệu đồng 19  

4  CHI SỰ NGHIỆP T.THANH - 
T.HÌNH (Triệu đồng/biên chế) 

   

 - Đài truyền thanh- truyền hình huyện Triệu đồng 27  

 - Cụm phát truyền hình xã Triệu đồng 25  

 - Hoạt động phát thanh - truyền hình Triệu đồng 3  

5 CHI SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ 
THÔNG TIN (Triệu đồng/biên chế) 

Triệu đồng 25  

6 CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ    

 - Bệnh viện (Triệu đồng/biên chế) Triệu đồng 26  



 - Phòng khám đa khoa khu vực (Triệu 

đồng/Giường bệnh) 

Triệu đồng 23  

 - Trạm y tế xã (Triệu đồng/biên chế) Triệu đồng 22  

 - Chi cho phòng bệnh (Triệu 

đồng/biên chế) 
Triệu đồng 25  

7 CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 
(Triệu đồng/biên chế) 

   

 - Giáo dục thường xuyên Triệu đồng 24  

 - Sự nghiệp GD mầm non Triệu đồng 23  

 - Sự nghiệp GD tiểu học Triệu đồng 23  

 - Sự nghiệp GD Trung học cơ sở Triệu đồng 23  

 - Sự nghiệp GD phổ thông trung học Triệu đồng 24  

8 SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO  
(Triệu đồng/Học sinh bình quân) 

   

 - Trung tâm bồi dưỡng chính trị Triệu đồng 6  

9 CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI    

 (Đồng/dân số/năm) Đồng 5.500  

10 CHI AN NINH    

 (Đồng/dân số/năm) Đồng 1.500  

11 CHI QUỐC PHÒNG    

 (Đồng/dân số/năm) Đồng 5.000  

12 SỰ NGHIỆP KINH TẾ    
 (Triệu đồng/ biên chế) Triệu đồng 21  

 

Điều 2. HĐND huyện giao cho UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo thực 

hiện coá hiệu quả Nghị quyết này. 

Giao cho thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biếu và các đại biểu 

HĐND huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
này. 

Nghị quyết này đã được kỳ hop thứ 7 HĐND huyện khoá XVIII thông qua 

ngày 26/12/2006./. 

 

CHỦ TỊCH  
    (đã ký) 

Hà Kim Tam  
 

 
 

 


