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NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,  

Dự toán thu - chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ  
ngân sách thành phố năm 2008 
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Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ vào Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; 
Căn cứ Nghị định số: 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành Luật ngân sách nhà nước; 
Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét quyết định dự 

toán ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương, phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương; 
Căn cứ Quyết định số: 77/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 

giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2008; 
Sau khi xem xét báo cáo số: 256/BC-UBND ngày 10/12/ 
2007 của UBND thành phố Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số: 31/BC-BKT - XH ngày 15/12/2007 của Ban 

Kinh tế xã hội HĐND thành phố và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa 

phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách thành phố Lào Cai năm 2008 như sau: 
 
1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 148.000 triệu đồng. 
 
2. Thu ngân sách thành phố: 124.245 triệu đồng. 
Trong đó: 
- Thu để lại theo NQQH: 28.000 triệu đồng 
- Thu ngân sách thành phố theo tỷ lệ (%): 63.357 triệu đồng. 
- Thu để lại quản lý qua ngân sách: 7.500 triệu đồng. 
- Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 25.388 triệu đồng. 
 
3. Tổng chi ngân sách địa phương: 124.245 triệu đồng 
- Chi đầu tư nguồn Nghị quyết Quốc hội: 28.000 triệu đồng 
- Chi thường xuyên: 87.122 triệu đồng 
- Dự phòng, nguồn cải cách tiền lương: 1.623 triệu đồng 
- Chi quản lý qua ngân sách: 7.500 triệu đồng 
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao 
 
1. Giao UBND thành phố Lào Cai tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 
 
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, 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 9, thông qua ngày 21 tháng 

12 năm 2007./. 
CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Cao Đức Hải 
 


