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 Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; 

 Sau khi xem xét Tờ trình số 124/ TTr - UBND ngày 09/7/2008 của UBND thành pghố Lào Cai về 

việc dự kiến kế hoạch đầu tư XDCB nguồn NQQH năm 2008 do thành phố quản lý và cơ chế thưởng vượt 

thu tiền sử dụng đất cho các xã, phường giai đoạn 2008 - 2010; Báo cáo thẩm tra số 19/ BC - BKT - XH 

ngày 10/7/2008 của Ban Kinh tế - Xã hội  HĐND thành phố và ý kiến của đại biểu HĐND dự kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Phê chuẩn danh mục, vốn đầu tư từ nguồn NQQH năm 2008 và cơ chế thưởng vượt thu 

nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã, phường giai đoạn 2008 - 2010 cụ thể như sau: 

  1. Trình tự, cơ chế quản lý vốn. 

 Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư XDCB thuộc 8 chương trình công tác trọng tâm, 5 nhiệm vụ 

hướng về cơ sở của Đảng bộ thành phố đã được xác lập nhu cầu đầu tư xây dựng công tình cấp thiết, 

UBND thành phố tổng hợp danh mục, mức vốn đầu tư thực hiện dự án và danh mục chuản bị đầu tư trong 

kế hoạch hàng năm trình HĐND thành phố xem xét Nghị quyết về danh mục, mức vốn đầu tư. 

 Căn cứ Nghị quyết HĐND thành phố, UBND thành phố quyết định đầu tư theo thẩm quyền đã 

phân cấp và tổ chức triển khai theo trình tự và quy định hiện hành. 

 Năm 2008, UBND tỉnh ban hành cơ chế phân bổ vốn đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất của các 

huyện, thành phố. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thành, quyết toán vốn đầu tư, giảm bớt khó khăn 

cho đơn vị thi công trên cơ sở nguyên tắc bố trí nguồn vốn theo quy định UBND thành phố trình Thưởng 

trực HĐND thành phố thoả thuận thống nhất chi đầu tư XDCB nguồn NQQH thành phố cho các danh mục 

công trình đã được HĐND thành phố quyết định tại các kỳ họp trước, có khối lượng nghiệm thu thanh 

toán. 

 2. Nguyên tắc bố trí, cân đối nguồn vốn, phân bổ nguồn vốn. 

 Thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý vốn đầu tư XDCB và những quy định 

tại Quyết định 1037/QĐ- UBND ngày 29/4/2008 của UBND tỉnh Lào Cai, có bổ sung một số nhiệm vụ 

cho phù hợp với nhiệm vụ HĐND thành phố đã nghị quyết phê chuẩn tại các kỳ họp trước như: hỗ trựo 

xây dựng điểm văn hoá thôn, tổ dân phố, làm đường ngõ xóm... 

 3. Cân đối thuộc nguồn NQQH 2008, tổng số: 28.000 triệu đồng. 

 3.1. Danh mục, vốn đã được thông qua tại các kỳ họp: 15.658 triệu đồng, nhất trí theo tờ trình đề 

nghị. (Phụ biểu số 1 kèm theo) 

 3.2. Danh mục, vốn đợt này:  12.342 triệu đồng  



 Trong đó: 

 *Danh mục, vốn giao đợt này:  8.815 triệu đồng. 

 - Danh mục công tình khởi công mới năm 2008: 24 danh mục, vốn: 7.420 triệu đồng 

 - Danh mục xử lý tồn tại: gồm 4 danh mục, tổng mức vốn cân đối đợt này 495 triệu đồng. 

 Danh mục chuẩn bị đầu tư: 20 danh mục, vốn 900 triệu đồng. 

(Phụ biểu số 2 kèm theo). 

 * Dự phòng chưa phân bổ: 3.527 triệu đồng. 

 Dự kiến đầu tư cho 2 xã vùng cao; nhiệm vụ đầu tư cấp thiết phát sinh trong năm, các công trình 

hoàn thành quyết toán trong năm còn thiếu vốn, thưởng vượt thu và bổ sung trượt giá. 

 4. Cơ chế thưởng vượt thu nguồn thu tiền sử dụng đất cho các xã, phường giai đoạn 2008 - 2010. 

 Ngoài cơ chế thưởng đã ban hành tại văn bản sô 499/ UBND - TĐKT ngày 10/7/2007 của UBND 

thành phố về nội dung phát động phong trào thi đua thu, nộp ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010, để 

khuyết khích các xã, phường trong công tác thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2008 - 2010 cơ chế thưởng như 

sau: 

 - Đối với thực hiện dự toán thu tiền sử dụng đất: Thưởng 20% số vượt thu thực nộp ngân sách so 

với dự toán UBND thành phố giao đầu năm. 

 - Đối với phong trào phát động mang tính đặc thù: các xã, phường có đăng ký thi đua trong đợt 

phát động, có số thu tuyệt đối thực nộp ngân sách vượt cao nhất (số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn) 

so với dự toán UBND thành phố giao được thưởng 10 công trình trị giá 200 triệu đồng (Cơ chế này được 

áp dụng đối với phong trào thi đua thu, nộp ngân sách thành phố). 

 Kinh phí thưởng vượt thu các xã, phường được sử dụng nguồn để chi các các nhiệm vụ đầu tư 

XDCB như: Xây nhà văn hoá, điểm văn hoá, đường ngõ xóm, lát vỉa, chỉnh trang trụ sở. công trình phúc 

lợi xã hội. Các nhiệm vụ này được đầu tư khi có sự chấp thuận bằng quyết định đầu tư của UBND thành 

phố. 

 Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho: 

 - UBND thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

 - Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND thành phố chịu 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 11 thông qua ngày 

18/72008. 
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