
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN SI MA CAI 

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

Số: 08/2008/NQ-HĐND                  Si Ma Cai, ngày 26 tháng 12 năm 2008 

 

 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn phương án phân bổ dự toán 

ngân sách năm 2009 huyện Si Ma Cai 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SI MA CAI 
KHÓA 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-

UBTVQH 11 ngày 02/4/2005 của UBTVQH khóa XI; 

Căn cứ Quyết định số 45/2008/QĐ - UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh  Lào Cai về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2009; 

Xét Tờ trình số 178/TTr - UBND ngày 23/12/ 2008 của UBND huyện về việc phân bổ dự toán 

ngân sách năm 2009; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-BKTXH ngày  

23/ 12/2008 và ý kiến của các đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa XII, 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 theo nội dung Tờ 

trình số 178/TTr - UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 của UBND huyện Si Ma Cai với các nội dung 

sau (chi tiết có biểu kèm theo): 

                                                                                           ĐVT: Triệu đồng 

1. Tổng thu ngân sách NN trên địa bàn 3.760 

- Các khoản thu cân đối   2.125 

- Thu để lại hạch toán qua NS  1.635 

2. Tổng thu ngân sách địa phương  76.542 

a) Thu cân đối  74.907 

Trong đó: 

+ Các khoản thu hưởng 100%      468 

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 1.012 

+ Thu tiền sử dụng đất     500 

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 72.927 

b) Thu để loại hạch toán qua NS   1.635 

3. Tổng chi ngân sách địa phương 76.542 

a) Các khoản chi cân đối 74.907 

Trong đó: Chi đầu tư phát triển     500 

b) Chi quản lý qua ngân sách  1.635 

- Dự toán năm 2009 đã tính theo mức lương tối thiểu 540.000 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho 
- UBND huyện chịu trách nhiệm 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 này. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Si Ma Cai khóa XII - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 25 

tháng 12 năm 2008./. 

CHỦ TỊCH 
Đã ký 

Lưu Đức Trưởng 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


