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NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm 

 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
Điều chỉnh một số chỉ tiêu KT - XH và dự toán ngân sách; 

đầu tư XDCB nguồn NQQH năm 2007. 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 8 

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND 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 về hướng dẫn thi hành Luật Ngân 

sách nhà nước; 
Căn cứ Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao kế hoạch phát triển Kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2007; 
Xét tờ trình số 120/TTr - UBND ngày 12/7/2007 của UBND thành phố Lào Cai về việc điều chỉnh chỉ tiêu KT - XH, dự 

toán ngân sách và đầu tư XDCB nguồn NQQH năm 2007, Báo cáo thẩm tra số 02/BC.BKT - XH ngày 17/7/2007 của Ban Kinh 
tế - xã hội và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp. HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII - kỳ họp thứ 8, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Phê chuẩn kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 

tháng cuối năm 2007; điều chỉnh một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư XDCB nguồn NQQH 
năm 2007. 

 
I - Về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007: 
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2007 tiếp tục phát triển ổn định, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt tiến độ 

theo kế hoạch được giao. Thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp có mức tăng trưởng khá, chất lượng từng bước được 
nâng cao. Tổng doanh thu thương mại ước đạt 471,5 tỷ đồng, đạt 58,3% kế hoạch năm. Doanh thu vận tải ước đạt 49,3 tỷ 
đồng, đạt 56% kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 43,2 tỷ đồng, đạt 54,6% kế hoạch năm. 
Sản xuất nông nghiệp cơ bản hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; các chương trình, dự án phát triển kinh tế nông lâm 
nghiệp và công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được quan tâm triển khai thực hiện. Thu chi ngân sách 
tăng cao so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 52,9 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch thành phố. Thu 
ngân sách thành phố đạt 50,5 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch tỉnh, 48% kế hoạch thành phố. Chi ngân sách thành phố ước 
đạt 47,8 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch tỉnh, 45% kế hoạch thành phố. 

Công tác quản lý đất đai, đô thị và xây dựng cơ bản được đẩy mạnh, ý thức chấp hành của nhân dân được nâng lên, số 
vụ việc vi phạm đã giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2006; các hoạt động văn hoá - thông tin - thể thao và thực hiện chính 
sách xã hội đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đời sống văn hoá, tinh thần của nhân 
dân được cải thiện; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tình hình tai tệ nạn xã hội giảm 
mạnh so với cùng kỳ. Hoạt động đối ngoại được mở rộng, nội dung hợp tác từng bước đi vào chiều sâu, đảm bảo đáp ứng 
tốt trong xu thế hội nhập và phát triển; công tác xây dựng chính quyền thường xuyên được quan tâm, kiện toàn, đáp ứng 
được yêu cầu lãnh đạo, điều hành công việc. Các phong trào thi đua yêu nước phát động sâu rộng, toàn diện trên địa bàn. 

Tuy nhiên, chất lượng thương mại - dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp mặc dù từng bước đã được nâng lên nhưng 
chưa thật sự vững chắc, các quy định về quản lý chậm được ban hành và thực hiện; tiến độ triển khai thực hiện các dự án 
sản xuất nông - lâm nghiệp chưa đảm bảo tiến độ đề ra, một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch; công tác giải phóng mặt 
bằng sắp xếp tái định cư gặp nhiều khó khăn, tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản còn chậm, khâu lập và trình 
duyệt các dự án còn nhiều lúng túng. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, vi phạm quản lý biên giới còn tiềm ẩn yếu tố 
phức tạp; vai trò lãnh đạo, năng lực điều hành và khả năng tham mưu của một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng được yêu 
cầu nhiệm vụ đặt ra. 

 
II - Điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và đầu tư Xây dựng cơ bản nguồn NQQH 

năm 2007. 
 
1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu Kinh tế - xã hội năm 2007: 
 



- Chỉ tiêu trồng cây cao su: Giảm 20 ha. 
- Chỉ tiêu di chuyển cơ sở tiểu thủ công nghiệp: Điều chỉnh từ 152 cơ sở xuống còn 30 cơ sở. 
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Điều chỉnh từ 92.000 triệu đồng lên 98.000 triệu đồng, tăng  6.000 triệu 

đồng. 
- Tổng thu ngân sách địa phương: Điều chỉnh từ 105.181 triệu đồng lên 121.530 triệu đồng, tăng 16.349 triệu đồng. 
- Tổng chi ngân sách địa phương: Điều chỉnh từ 105.181 triệu đồng lên 110.824 triệu đồng, tăng 5.643 triệu đồng. 
- Chỉ tiêu về xây dựng trường chuẩn quốc gia: Điều chỉnh còn lại 2 trường (gồm: Trường tiểu học Bắc Cường và Trường 

trung học cơ sở Đồng Tuyển). 
 
2. Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2007: 
 
2.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Điều chỉnh từ 92.000 triệu đồng lên 98.000 triệu đồng, tăng 6.000 triệu 

đồng, cụ thể: 
- Thu XNQD do địa phương quản lý: Tăng 35 triệu đồng; 
- Thuế trước bạ: Điều chỉnh từ 6.560 triệu đồng lên 9.300 triệu đồng, tăng 2.740 triệu đồng thuế trước bạ ô tô, xe máy. 
- Tiền sử dụng đất: Điều chỉnh từ 20.000 triệu đồng lên 23.000 triệu đồng, tăng 3.000 triệu đồng. 
- Phí xã, phường: Điều chỉnh từ 770 triệu đồng lên 995 triệu đồng, tăng 225 triệu đồng phí an ninh trật tự. 
2.2. Tổng thu ngân sách địa phương: Điều chỉnh từ 105.181 triệu đồng lên 121.530 triệu đồng, tăng 16.349 triệu đồng, 

cụ thể: 
- Thu tiền sử dụng đất: Điều chỉnh từ 25.000 triệu đồng lên 28.000 triệu đồng, tăng 3.000 triệu đồng; 
- Thu theo tỷ lệ điều tiết: Điều chỉnh từ 48.966 triệu đồng lên 50.548 triệu đồng, tăng 1.582 triệu đồng; 
- Thu trợ cấp từ ngân sách tỉnh: Điều chỉnh từ 26.215 triệu đồng lên 36.921 triệu đồng, tăng 10.706 triệu đồng. 
- Thu kết dư ngân sách năm 2006 chuyển sang: 533 triệu đồng; 
- Thu chuyển nguồn: 528 triệu đồng. 
2.3 Chi ngân sách địa phương năm 2007: 
- Tổng chi ngân sách địa phương: Điều chỉnh từ 105.181 triệu đồng lên 121.530 triệu đồng, tăng 16.349 triệu đồng, 

trong đó: 
- Chi từ nguồn thu để lại theo NQQH: Tăng từ 25.000 triệu đồng lên 28.000 triệu đồng, tăng 3.000 triệu đồng. 
- Chi thường xuyên: Tăng từ 70.521 triệu đồng lên 76.315 triệu đồng, tăng 5.794 triệu đồng. 
- Chuyển nguồn: 528 triệu đồng. 
- Nhiệm vụ được tỉnh bổ sung chưa phân bổ: 10.706 triệu đồng. 
- Điều chỉnh giảm dự phòng ngân sách: Từ 4.660 triệu đồng xuống còn 981 triệu đồng, giảm 3.679 triệu đồng để chi 

cho các nhiệm vụ sau: 
- Chi có tính chất XDCB (Trụ sở phường Bình Minh): 1.100 triệu đồng. 
- Chi cho sự nghiệp giáo dục: Số sau điều chỉnh 35.481 triệu đồng, tăng 795 triệu đồng. 
- Chi cho các nhiệm vụ phát sinh của thành phố chưa được giao trong dự toán đầu năm: 1.784 triệu đồng. 
 
3. Về lĩnh vực đầu tư - Xây dựng cơ bản nguồn NQQH năm 2007: 
 
Nguồn NQQH theo tỷ lệ phân cấp: Số sau điều chỉnh là 28.000 triệu đồng, trong đó đã được UBND tỉnh giao tại Quyết 

định số 1197/QĐ - UBND ngày 24/5/2007 là 24.579 triệu, còn 3.412 triệu đồng. 
            (Chi tiết có phụ biểu các danh mục kèm theo Nghị quyết này) 
  
III - Nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007: 
 
Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2007, 6 tháng cuối thành phố tiếp tục phát 

động các phong trào thi đua để phát huy sức mạnh tổng hợp từ các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, từ cán bộ, đảng viên 
và toàn thể nhân dân trên địa bàn tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 
1. Về kinh tế: 
- Rà soát thực trạng về thương mại - dịch vụ trên địa bàn, nghiên cứu đề nghị tỉnh về cơ chế hỗ trợ phát triển lĩnh vực 

này, trước mắt thành phố tập trung vào công tác quản lý, định hướng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch 
vụ. 

- Rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách để khuyến khích các thành phần kinh tế tích cực tham gia đầu tư phát triển tiểu 
thủ công nghiệp. Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật và tổ chức rà soát đánh giá hiệu quả sản xuất 
của các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp để có hướng chỉ đạo bố trí sắp xếp vào các khu tiểu thủ công 
nghiệp tập trung, đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. 

- Chỉ đạo sản xuất vụ mùa, sản xuất rau an toàn gắn với đẩy mạnh sản xuất vụ đông và trồng chè, đảm bảo đúng thời 
vụ, đạt diện tích và đúng kỹ thuật. Hoàn thành kế hoạch trồng rừng và chuẩn bị tốt các điều kiện để đẩy mạnh trồng rừng 
năm 2008 theo dự án đã được phê duyệt. Rà soát khuyến khích phát triển đàn lợn, đàn gia cầm theo hướng chăn nuôi tập 
trung tại các xã, phường ven đô. Tăng cường công tác điều tra và dự báo phục vụ cho việc phòng dịch bệnh trên cây trồng, 
vật nuôi. Tăng cường chỉ đạo diễn tập, công tác thường trực, theo dõi phòng chống bão lũ, hoả hoạn, sạt lở để hạn chế mức 



thấp nhất do thiên tai gây ra. 
 
2. Tài chính - Kế hoạch: 
- Có biện pháp chống thất thu, tăng cường thu các khoản còn nợ đọng, đặc biệt tập trung vào các khoản thu đạt thấp 

như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế đất ở, thuế bao thầu xây dựng, thuế cho thuê địa điểm kinh doanh... đảm bảo hoàn thành 
dự toán giao. Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp và triển khai có hiệu quả công tác 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng. 

- Chỉ đạo xây dựng rà soát cân đối nguồn lực và tích cực triển khai các dự án trong 24 đề án, KH, NQ chuyên đề và 5 
chương trình công tác trọng tâm hướng về cơ sở của BCH Đảng bộ thành phố lần thứ XX; các nội dung theo thông báo kết 
luận 593 của BTV Tỉnh ủy; các công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn, trong đó quan tâm các công trình phục vụ kỷ 
niệm 100 năm thành lập tỉnh Lào Cai. Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 
2008; tổng hợp đề xuất các chỉ tiêu, danh mục vốn điều chỉnh, bổ sung báo cáo HĐND thành phố phê chuẩn. 

- Hoàn thiện, ban hành chỉ đạo thực hiện các cơ chế chính sách được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 8. 
Hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố đến năm 2010, trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt để làm định hướng thực hiện quy hoạch ngành, lĩnh vực và cụ thể hoá trong kế hoạch hàng năm. 

 
3. Quản lý đất đai, đô thị và Xây dựng cơ bản: 
- Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung theo thông báo kết luận số 593 của BTV Tỉnh ủy. Tiến hành sắp xếp tái 

định cư 400 hộ gia đình theo phương án giãn dân về khu đô thị mới; tổ chức các phiên đấu giá QSD đất khu vực kè sông 
Hồng và ngã 6 Kim Tân; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. 

- Tiếp tục tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm có tiến độ chậm; tập trung vào giải 
phóng mặt bằng các công trình đã được giao kế hoạch; đẩy mạnh thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành và đưa 
vào sử dụng. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, đặc biệt triển khai có hiệu quả kế hoạch xây dựng và mở rộng mô hình đường 
phố kiểu mẫu, khu vực văn minh, nâng cao trách nhiệm của người dân trong sửa chữa nâng cấp hạ tầng cơ sở đô thị, khơi 
thông cống rãnh, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. 

 
4. Văn hoá - xã hội: 
Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới; tổ chức hội giảng giáo viên dạy giỏi và sơ kết học kỳ I năm 

học 2007 - 2008; hoàn thành việc xây dựng và đề nghị công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu kế hoạch 
được giao. Rà soát, hoàn chỉnh phương án phát triển giáo dục mầm non theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá. 

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế 
- xã hội trên địa bàn. Hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện quy ước ở thôn, tổ dân phố; xây dựng điểm các thôn văn hoá 
mang tính bản sắc. Tăng cường các biện pháp đảm bảo kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định, quy ước và 
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đảm bảo nâng cao chất lượng đánh giá, chú trọng 
hình thức suy tôn các danh hiệu văn hoá năm 2007. Hoàn chỉnh và từng bước thực hiện các dự án phát triển văn hoá -
thông tin - thể thao trên địa bàn. 

- Chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; rà soát, đánh giá để xây dựng 100% 
xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ y tế thôn, tổ dân phố gắn với bồi dưỡng kỹ 
năng nghiệp vụ và y đức, thực hiện phân cấp quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm đến cơ sở xã, phường; mở rộng mô hình 
lồng ghép dân số với phát triển gia đình bền vững; thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em năm 2007 đạt 
trên 50 triệu đồng. 

- Triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sỹ. Tổ chức điều tra, đánh giá và đẩy 
mạnh thực hiện giải pháp giảm hộ nghèo năm 2007. Đề nghị tỉnh tổng kết đề án sắp xếp dân cư và chuyển đổi việc làm cho 
nhân dân trong vùng quy hoạch. Chú trọng công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động trên địa bàn. 

 
5. An ninh, quốc phòng, đối ngoại: 
- Tăng cường nắm tình hình an ninh biên giới, an ninh nông thôn - đô thị, an ninh tôn giáo - dân tộc. Tăng cường công 

tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý biên giới, phòng chống buôn lậu. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét 
tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về ma tuý và các tội phạm nguy hiểm. Củng cố và hoàn thiện lực lượng nòng cốt, thế trận 
an ninh nhân dân đảm bảo duy trì thường xuyên và đạt các mục tiêu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2007. 
Duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, có biện pháp ngăn chặn các đối tượng sử dụng xe ô tô chở quá người quy định, 
lạng lách gây mất trật tự về đêm khuya. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình và duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành công tác diễn tập, luyện 
tập các phương án; thực hiện quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, củng cố và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; hoàn 
thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cho học sinh, sinh viên các trường. 

- Tổ chức triển khai các nội dung hợp tác theo biên bản hội đàm giữa thành phố Lào Cai và huyện Bình Biên; chuẩn bị 
tốt nội dung và thực hiện thành công cuộc hội đàm thường niên với huyện Hà Khẩu; thường xuyên quan tâm đến hợp tác 
giữa Công ty TNHH Linh Dương với Công ty Hoà Nguyên - Trung Quốc trong phát triển trồng rau chất lượng cao. 

 
6. Thanh tra, Tư pháp, xây dựng chính quyền và thi đua khen thưởng: 
- Tăng cường đối thoại trực tiếp nhằm giải quyết triệt để các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Nâng cao chất lượng ban 



hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại địa 
phương. 

- Đẩy mạnh củng cố, kiện toàn tổ chức các đơn vị của thành phố theo đề án được duyệt. Hoàn thành và triển khai đề 
án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế 1 cửa liên thông. 

- Hoàn thiện và trình duyệt đề án xây dựng thành phố Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Phát động các phong 
trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 và lập thành tích trào mừng 100 năm thành 
lập tỉnh Lào Cai. 

 
Điều 2. 
 
- Ủy quyền cho Thường trực HĐND thành phố thống nhất với UBND thành phố sử dụng nguồn kinh phí được UBND tỉnh 

giao bổ sung, nguồn dự phòng đầu tư danh mục công trình đảm bảo thiết thực, hiệu quả và báo cáo với HĐND tại kỳ họp 
gần nhất. 

- Giao cho UBND thành phố Lào Cai thực hiện Nghị quyết này. 
- Giao cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Đại biểu HĐND thành phố có trách nhiệm giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khoá XVII - Kỳ họp thứ 8 thông qua./. 
 

CHỦ TỊCH 
 

Cao Đức Hải 
 

 
 
 

PHỤ BIỂU 
(Kèm theo Nghị quyết số: 01/2007/NQ - HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2007 

của HĐND thành phố Lào Cai) 
Đơn vị: Triệu đồng

Số TT  
CHỈ TIÊU 

Dự toán giao tại 
Q. định 

789/QĐ.UBND 
ngày 28/12/06 

Thực hiện 
6 tháng 
đầu năm 
2007 

Dự kiến 
điều chỉnh 
tăng - giảm 

Dự toán 
sau khi 

điều chỉnh 
Ghi chú 

 PHẦN THU      
 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 92.000 52.966 6.000 98.000  
A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 87.000 50.495 6.000 93.000  
1 Thu từ XNQD địa phương - 33 35 35  
 Thuế VAT  32 34 34  
 Thuế môn bài  1 1 1  
2 Thu thuế ngoài quốc doanh 39.000 18.942 - 39.000  
 Thuế VAT 21.500 11.402  21.500  
 Thuế TNDN 15.170 5.503  15.170  
 Thuế TTĐB hàng nội địa 140 15  140  
 Thuế tài nguyên 180 169  180  
 Thuế môn bài 1.820 1.840  1.820  
 Thu khác ngoài quốc doanh 190 13  190  
3 Thuế trước bạ 6.560 5.002 2.740 9.300  
 Trước bạ nhà, đất 2.800 1.346  2.800  
 Trước bạ ô tô, xe máy 3.760 3.656 2.740 6.500  
4 Thuế nhà đất 3.140 38  3.140  
5 Thu phí và lệ phí 8.750 3.915 225 8.975  
 Lệ phí Trung ương 636 547  636  
 Lệ phí tỉnh 2.910 1.277  2.910  
 Lệ phí huyện 4.434 1.309  4.434  
 Lệ phí xã 770 782 225 995  
6 Thuế chuyển quyền SD đất 3.700 2.909  3.700  
7 Tiền sử dụng đất 20.000 18.063 3.000 23.000  
7.1 Thành phố thực hiện 20.000 15.004 3.000 23.000  
 Thu đất ở dân cư  10.432    
 Đấu giá khu Na Mo  48    



 Đất đấu giá ngã 6 Kinh Tân  544    
 Đất đấu giá kè sông Hồng  3.530    
 Tiền SD đất của các doanh nghiệp  450    
7.2 Thành phố hưởng 10%  3.059    
 Đấu giá khu đô thị mới  330    
 Bán trụ sở nhà nước  2.729    
8 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt 

nước 
1.475 196  1.475  

9 Thu tiền thuê nhà thuộc SHNN 2.000 1.095  2.000  
10 Thu khác tại xã 168 24  168  
11 Thu khác ngân sách 2.207 278  2.207  
B THU KHÔNG CÂN ĐỐI NSNN 5.000 2.471 - 5.000  
1 Học phí 3.900 1.780  3.900  
2 Viện phí 1.100 691  1.100  
 TỔNG THU NS HUYỆN, XÃ 105.181 49.871 16.349 121.530  
I THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH  

HUYỆN, XÃ 
100.181 47.400 16.349 116.530  

1 Thu để lại theo NQQH 25.000 10.261 3.000 28.000  
2 Các khoản thu 100% 7.769 2.156 - 7.769  
3 Các khoản thu theo tỷ lệ điều tiết 41.197 20.875 1.582 42.779  
 Giữa NSTW và NS tỉnh 26.291 11.920 (182) 26.109  
 Giữa NS tỉnh và NS huyện, xã  14.906 8.955 1.764 16.670  
4 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 26.215 14.108 10.706 36.921  
5 Thu kết dư   533 533  
6 Thu chuyển nguồn   528 528  
III THU KHÔNG CÂN ĐỐI NSNN 5.000 2.471  5.000  
 PHẦN CHI NGÂN SÁCH      
 TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, 

XÃ 
105.181 47.782 16.349 121.530  

A CÁC KHOẢN CHI CÂN ĐỐI 
HUYỆN, XÃ 

100.181 45.311 16.349 116.530  

I CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN NQQH 25.000 3.000 3.000 28.000  
II CHI THƯỜNG XUYÊN 70.521 42.311 5.794 76.315  
1 Chi sự nghiệp kinh tế 12.753 4.500 1.489 14.242  
* NS Nông - lâm nghiệp, thuỷ lợi 220 100  220  
 Trạm khuyến nông 220 100  220  
* NS Giao thông 397 150  397  
* Kiến thiết thị chính   1.100 1.100  
* Sự nghiệp khác 12.136 4.250 398 12.525  
2 Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 34.686 23.583 795 35.481  
 Sự nghiệp giáo dục 34.208 23.273 658 34.866  
 Sự nghiệp đào tạo 478 310 137 615  
3 Chi sự nghiệp Y tế 3.344 2.584 298 3.642  
 Trung tâm Y tế 2.042 1.630 95 2.137  
 Phòng y tế 1.302 954 203 1.505  
4 Chi SN văn hoá - thông tin - thể 

thao 
666 601 300 966  

5 Chi NS phát thanh - truyền hình 601 370 20 621  
6 Chi đảm bảo xã hội 1.105 665 72 1.177  
 Chi công tác xã hội 320 290 50 370  
 Trung tâm CB - LĐ - XH 785 375 22 807  
7 Chi quản lý hành chính 5.635 3.870 1.982 7.617  
 Chi quản lý Nhà nước 4.464 3.150 1.868 6.332  
 Đoàn thể 1.171 720 114 1.285  
8 Chi An ninh - Quốc phòng địa 

phương 
457 250 50 507  

 An ninh 92 50  92  
 Quốc phòng 365 200 50 415  
9 Chi khác ngân sách 2.137 738 - 2.137  
 Trả UNT 250 170  250  



 Phạt ATGT 400 99  400  
 Khen thưởng  151 300 300  
 Đoàn ra, vào  83 150 150  
 Chi khác 1.487 235 (450) 1.037  
10 Chi ngân sách xã 9.137 5.150 788 9.925  
 Thường xuyên 9.137 5.150 292 9.429  
 Kết dư   496 496  
III CHUYỂN NGUỒN   528 528  
IV DỰ PHÒNG 4.660  (3.679) 981  
V NHIỆM VỤ CHƯA PHÂN BỔ   10.706 10.706  
B CHI KHÔNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 5.000 2.471 - 5.000  

1 Học phí 3.900 1.780  3.900  
2 Viện phí 1.100 691  1.100   

 


