
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN SI MA CAI 

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

Số: 06/2008/NQ - HĐND                  Si Ma Cai, ngày 26 tháng 12 năm 2008 

  

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện 

với UBND huyện giữa 2 kỳ họp 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SI MA CAI 
KHOÁ XII - KỲ HỌP THỨ 12 

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

Căn cứ Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND các cấp ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-

UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của UBTVQH khoá XI; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 38/BC-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Thường trực HĐND 

huyện về ý kiến thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp và ý kiến 

của các đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện Si Ma Cai khoá XII, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện 
giữa hai kỳ họp về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 như sau: 

1. Văn bản thoả thuận số 17/HĐND-TT ngày 30/9/2008 về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 

2008 theo Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 22/9/2008 của UBND huyện Si Ma Cai và văn bản số 

19/HĐND-TT ngày 09/10/2008 về việc điều chỉnh, bổ sung ngân sách năm 2008. 

a) Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008: 

* Điều chỉnh thu ngân sách địa phương 15.697 triệu đồng, từ 73.071 triệu đồng lên 88.768 triệu 

đồng. 

* Điều chỉnh chi ngân sách địa phương 15.697 triệu đồng, từ 73.071 triệu đồng lên 88.768 triệu 

đồng. 

b) Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008: 

* Thu ngân sách địa phương: 

- Điều chỉnh tăng 15.697 triệu đồng, gồm: 

+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên do tăng biên chế, một số chính sách, chế độ: 594 

triệu đồng. 

+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên, nguồn cải cách tiền lương, Nghị định 61/2006/NĐ-

CP: 15.103 triệu đồng. 

* Chi ngân sách địa phương: 

- Điều chỉnh tăng: 15.697 triệu đồng, gồm; 

+ Bổ sung do tăng biên chế, một số chính sách, chế độ: 594 triệu đồng. 

+ Bổ sung nguồn cải cách tiền lương, Nghị định 61/2006/NĐ-CP: 15.103 triệu đồng. 

* Điều chỉnh dự toán: 



- Điều chỉnh giảm dự toán, thực hiện giảm 10% tiết kiệm (kiềm chế lạm phát): 550 triệu đồng, 

tăng nguồn dự phòng ngân sách địa phương số sau điều chỉnh 1.416 triệu đồng. 

- Điều chỉnh giảm dự toán 1% thi đua khen thưởng: 180 triệu đồng, để tăng nguồn thi đua khen 

thưởng ngân sách địa phương. 

- Điều chỉnh nguồn vốn sự nghiệp có tính chất xây dựng cơ bản năm 2008 từ ngân sách xã sang 

ngân sách huyện (trụ sở UBND xã Cán Hồ): 600 triệu đồng. 

- Giảm nguồn dự phòng bổ sung cho đơn vị dự toán 105 triệu đồng. 

- Giảm nguồn chi khác ngân sách 3 triệu đồng hỗ trợ khác. 

2. Văn bản thoả thuận số 24/HĐND-TT, ngày 18/11/2008 về việc bổ sung dự toán ngân sách theo 

Tờ trình số 159/TTr-UBND ngày 18/11/2008 của UBND huyện Si Ma Cai. 

a) Điều chỉnh giảm nguồn dự phòng: 120,8 triệu đồng bổ sung cho các đơn vị. 

b) Điều chỉnh tăng cho các cơ quan, đơn vị: 120,8 triệu đồng, gồm: 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện (Đại hội MTTQ huyện Si Ma Cai lần thứ XIII nhiệm kỳ 2008 - 

2013): 23 triệu đồng. 

- Ban chỉ huy Quân sự huyện (bổ sung hoạt động QP): 39,4 triệu đồng. 

- Phòng LĐ-TB&XH (điều tra, khảo sát đói nghèo năm 2008): 58,4 triệu đồng. 

3. Văn bản thoả thuận số 28/HĐND-TT ngày 22/12/2008 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán 

ngân sách năm 2008 theo Tờ trình số 177/TTr - UBND ngày 22/12/2008 của UBND huyện Si Ma Cai. 

a) Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2008. 

- Điều chỉnh thu ngân sách địa phương 6.005 triệu đồng, từ 88.768 triệu đồng lên 94.773 triệu 

đồng. 

- Điều chỉnh chi ngân sách địa phương 6.005 triệu đồng, từ 88.768 triệu đồng lên 94.773 triệu 

đồng. 

b) Điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008. 

* Thu ngân sách địa phương: 

- Điều chỉnh tăng bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.005 triệu đồng, gồm: 

+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên do tăng biên chế, một số chính sách, chế độ, khắc 

phục bão lũ, duy tu bảo dưỡng công trình thủy lợi: 6.005 triệu đồng. 

* Chi ngân sách địa phương: 

- Điều chỉnh tăng: 6.005 triệu đồng, gồm: 

+ Bổ sung do tăng biên chế, một số chính sách, chế độ, khắc phục bão lũ, duy tu bảo dưỡng công 

trình thủy lợi: 6.005 triệu đồng. 

* Điều chỉnh dự toán: 

- Điều chỉnh giảm nguồn 03 danh mục công trình (01 công trình quyết toán, 02 công trình chuyển 

tiếp) từ nguồn thu tiền sử dụng đất số tiền 190 triệu đồng, đồng thời bổ sung tăng vốn cho 03 danh mục 

khởi công mới số tiền 190 triệu đồng. 

- Giảm nguồn dự phòng bổ sung cho đơn vị dự toán 684 triệu đồng. 

- Giảm nguồn chi khác ngân sách 52 triệu đồng hỗ trợ khác. 

Điều 2. Nhất trí phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện về việc 

đấu giá các thửa đất tại trung tâm huyện Si Ma Cai giữa hai kỳ họp như sau: 

1. Văn bản thoả thuận số 20/HĐND-TT ngày 15/10/2008 về việc đấu giá các thửa đất tại trung 

tâm huyện Si Ma Cai tại Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 15/10/2008 của UBND huyện Si Ma Cai. 



* Vị trí, diện tích các thửa đất đấu giá: Khu vực trung tâm huyện lỵ Si Ma Cai. 

- Vị trí: Các thửa đất dọc trục đường nhánh 6. 

- Tổng diện tích: 1.590,0 m2. 

- Được chia thành 3 vị trí: 

+ Vị trí 1: S1 (giáp nhà bà Hoàng và nhà ông Lăng), có tổng diện tích 470 m2, được chia thành 5 

thửa, với diện tích các thửa như sau: Thửa số 1, 2 là 100m2/1 thửa,  thửa số 3, 4, 5 là 90m2/1thửa. 

+ Vị trí 2: S2 (giáp nhà ông Huynh và nhà ông Lù), có tổng diện tích 600 m2, được chia thành 6 

thửa, với diện tích các thửa như sau: Thửa số 6, 7, 8, 9, 10, 11 là 100m2/1 thửa. 

+ Vị trí 3: S3 (giáp nhà ông Hải và nhà ông Nghiệp), có tổng diện tích 520m2, được chia thành 5 

thửa, với diện tích các thửa như sau: Thửa số 12 là 120m2/1thửa, thửa số 13, 14, 15, 16 là 100m2/1 

thửa. 

Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao cho 

- UBND huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

- Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND huyện có trách nhiệm giám sát việc 

thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện khoá XII - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 

2008./. 

 

               CHỦ TỊCH 

                     Đã ký 

 

           Lưu Đức Trưởng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 





























 

 

 

 

 

 

 

 

 


