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NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2008 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VĂN BÀN 

KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 9 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND các cấp ngày 02/4/2005; 
Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ - UBND ngày 14/12//2007 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 2008. 
Xét Tờ trình số 199/TTr - UBND ngày 17/12/2007 của UBND huyện Văn Bàn về việc đề nghị 

phê duyệt nhiệm vụ thu - chi ngân sách huyện năm 2008. Sau khi xem xét báo cáo thẩm tra của 
Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện. Kỳ họp thứ 9 HĐND 
huyện khóa XVIII thống nhất, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Nhất trí phê chuẩn tờ trình của UBND huyện Văn Bàn về việc đề nghị phê duyệt 

nhiệm vụ thu - chi ngân sách huyện năm 2008. Cụ thể như sau: 
 
I - PHẦN THU: 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn:    16.790.000.000 đồng. 
Tổng thu ngân sách huyện:     94.884.000.000 đồng. 
Trong đó: Thu điều tiết:                 11.091.000.000 đồng. 
   Thu bổ sung ngân sách tỉnh:    80.084.000.000 đồng. 
   Thu để lại quản lý qua NS:      3.650.000.000 đồng. 
   Thu chuyển nguồn:           59.000.000 đồng. 
 

II - PHẦN CHI: 
Tổng chi ngân sách huyện:     94.884.000.000 đồng. 
Trong đó: - Chi đầu tư phát triển:     2.200.000.000 đồng. 
   - Chi thường xuyên:    87.533.000.000 đồng. 
   - Chi để lại quản lý qua ngân sách:    3.650.000.000 đồng. 
                  - Chi dự phòng:                                       1.501.000.000 đồng. 
(Có phụ biểu chi tiết thu - chi kèm theo) 
 

Điều 2: HĐND huyện khóa 18 giao cho UBND huyện Văn Bàn có trách nhiệm chỉ đạo tổ 
chức thực hiện nghị quyết. 

 
- Giao cho thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND có 

trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện nghị quyết này. 
 
Điều 3: Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2004 -

2009 thông qua ngày 26/12/2007./. 
CHỦ TỊCH 

                          (đã ký) 
                      Hà Kim Tam 

 


