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KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 8 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 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 Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về ban hành Quy chế xem xét quyết 

định dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 
Sau khi xem xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 12/7/2007 của UBND thành phố Lào Cai về việc quyết 

toán ngân sách địa phương năm 2006; Báo cáo thẩm tra số 06/BC-BKT-XH ngày 18/7/2007 của Ban Kinh tế -
xã hội HĐND thành phố 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. Nhất trí phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. 
1. Thu ngân sách: 
1.1. Tổng số thu NSNN trên địa bàn: 126.963.010.541 đồng, bao gồm: 
- Các khoản thu cân đối ngân sách: 118.802.354.234 đồng. 
- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 8.160.656.307 đồng. 
1.2. Tổng số thu ngân sách địa phương: 90.273.824.108 đồng. 
- Thu cân đối ngân sách địa phương: 82.113.167.801 đồng. 
- Thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 8.160.656.307 đồng. 
2. Chi ngân sách địa phương: 
Tổng chi ngân sách địa phương: 89.740.790.710 đồng. 
2.1. Các khoản chi cân đối ngân sách, bao gồm: 
- Chi để lại theo NQQH: 1.694.950.700 đồng. 
- Chi thường xuyên: 79.411.250.706 đồng. 
- Chi chuyển nguồn: 528.645.650 đồng. 
2.2. Các khoản chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 7.577.298.004 đồng. 
3. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương: 
3.1. Kết dư ngân sách địa phương: 533.033.398 đồng. 
3.2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương: 
Bổ sung chi thường xuyên: 533.033.398 đồng. 
 
Điều 2. 
- Giao cho UBND thành phố thực hiện Nghị quyết này. 
- Giao cho Thường trực HĐND, các ban, các đại biểu HĐND thành phố thường xuyên đôn  đốc, kiểm tra, 

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

  CHỦ TỊCH 
   (đã ký) 
Cao Đức Hải 

 
 



 


