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Số: 13/2008/NQ-HĐND                     Bát Xát, ngày 27 tháng 12 năm 2008 

  

NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện 

với UBND huyện giữa 2 kỳ họp 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT 
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 11 

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005; 

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

Sau khi xem xét Báo cáo số 54/BC-HĐND ngày 24/12/2008 của Thường 

trực HĐND huyện về ý kiến thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với 

UBND huyện giữa hai kỳ họp trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khoá XVI, ý 

kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ý kiến của các đại biểu HĐND 

huyện dự kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân huyện Bát Xát khoá XVI - Kỳ họp thứ 11, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND 

huyện với UBND huyện giữa 2 kỳ họp thứ 10 và thứ 11 HĐND huyện Bát Xát 

khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2009 như sau: 

I - Văn bản thoả thuận số 23/HĐND - TT ngày 23 tháng 10 năm 2008 về 

việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước lần thứ 2 năm 2008: 

1. Thu ngân sách Nhà nước: Tăng 24.348 triệu đồng 

Trong đó: Tăng thu từ nguồn bổ sung ngân sách cấp trên: 24.348 triệu 

đồng. 

Số thu ngân sách huyện sau bổ sung: 158.348,4 triệu đồng. 

2. Chi ngân sách Nhà nước: Tăng 24.348 triệu đồng 

Số chi ngân sách huyện sau bổ sung: 158.348,4 triệu đồng. 

Trong đó:  

- Tăng chi khắc phục bão lũ từ nguồn bổ sung ngân sách tỉnh 24.348 triệu 

đồng. 

- Phân bổ từ nguồn dự phòng ngân sách: 1.002,7 triệu đồng. 



II - Văn bản thoả thuận số: 26/HĐND-TT ngày 12 tháng 11 năm 2008 của 

HĐND huyện về điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước lần thứ 3. 

1. Thu NSNN tăng: 933,8 triệu đồng (từ nguồn ngân sách cấp trên) 

Số thu ngân sách huyện sau điều chỉnh bổ sung: 159.281,8 triệu đồng. 

2. Chi ngân sách Nhà nước tăng: 933,8 triệu đồng, số chi ngân sách sau bổ 

sung: 159.281,8 triệu đồng. 

Bao gồm: 

- Chi sự nghiệp y tế: Trả tiền trực cho cán bộ ngành y tế giai đoạn 1996 - 

2000. 

- Trả chế độ theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP về tinh giản biên chế. 

- Chi hỗ trợ kinh phí tiêu huỷ dịch bệnh lợn tai xanh tại xã Quang Kim. 

III - Văn bản thoả thuận số: 27/HĐND-TT ngày 22 tháng 12 năm 2008 của 

HĐND huyện về điều chỉnh bổ sung NSNN lần thứ 4. 

1. Thu ngân sách tăng 4.352 triệu đồng, số sau điều chỉnh: 163.634,2 triệu 

đồng. 

Trong đó: Tăng bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 4.352 triệu đồng, 

sau điều chỉnh tăng 136.093,8 triệu đồng 

2. Chi ngân sách Nhà nước: Bổ sung tăng là 4.352 triệu đồng, tổng số chi 

ngân sách huyện sau điều chỉnh là 163.634,2 triệu đồng. 

Bao gồm: 

- Chi trợ cấp theo Quyết định 127/2008/QĐ-TTg. 

- Chi trợ cấp giáo viên theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP. 

- Chi quốc phòng - an ninh. 

- Chi đảm bảo xã hội. 

- Chi thường xuyên. 

- Chi khác ngân sách. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao cho 

1. UBND huyện chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện 

chịu trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bát Xát kỳ họp thứ 11 khoá XVI 

thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2008./. 

 

                                    CHỦ TỊCH 

          Đã ký 

                         Bùi Hữu Lợi 


