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NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006. 
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Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 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 và phân bổ ngân sách địa phương, 
phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; 

Sau khi xem xét báo cáo số 236/BC-UBND ngày 06/12/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về quyết 
toán ngân sách địa phương năm 2006; báo cáo thẩm tra số 52/BC-BKT ngày 06/12/2007 của 
Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006 
 
1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 799.539 triệu đồng, bao gồm: 
 
- Các khoản thu cân đối NSNN: 721.610 triệu đồng, gồm: Thu từ nội địa 385.992 triệu đồng; 

thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 335.618 triệu đồng. 
- Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 77.929 triệu đồng. 
 
2. Tổng thu ngân sách địa phương: 2.150.788 triệu đồng, bao gồm:  
 
- Các khoản thu NSĐP được hưởng theo phân cấp: 380.390 triệu đồng. 
- Thu bổ sung từ NSTW: 1.318.971 triệu đồng. 
- Thu kết dư ngân sách năm 2005: 27.079 triệu đồng. 
- Thu viện trợ không hoàn lại: 1.271 triệu đồng. 
- Thu vay theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 25.000 triệu đồng. 
- Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2005 sang: 320.148 triệu đồng. 
- Thu để lại chi quản lý NSNN: 77.929 triệu đồng. 
 
3. Chi ngân sách địa phương: 2.126.884 triệu đồng, bao gồm: 
 
3.1. Các khoản chi cân đối ngân sách: 1.379.607 triệu đồng, gồm: 
- Chi đầu tư phát triển: 198.286 triệu đồng. 
- Chi thường xuyên: 864.252 triệu đồng. 
- Chi trả gốc và lãi vay đầu tư: 30.998 triệu đồng. 
- Chi chuyển nguồn: 285.182 triệu đồng. 
- Chi nộp NSTW: 889 triệu đồng. 
 
3.2. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án nhiệm vụ khác: 

682.882 triệu đồng. 



 
3.3. Các khoản chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách 64.395 triệu đồng. 
 
4. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương: 
 
4.1. Kết dư ngân sách địa phương: 23.904 triệu đồng, gồm: 
- Kết dư ngân sách tỉnh: 7.757 triệu đồng; 
- Kết dư ngân sách cấp huyện: 11.539 triệu đồng; 
- Kết dư ngân sách cấp xã: 4.790 triệu đồng. 
 
4.2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương:  
- Thu ngân sách tỉnh năm 2007: 3.787 triệu đồng. 
- Bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: 3.788 triệu đồng. 
- Thu ngân sách cấp huyện năm 2007: 11.539 triệu đồng; 
- Thu ngân sách cấp xã năm 2007: 4.790 triệu đồng. 
 
Điều 2. HĐND tỉnh giao 
 
1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 
 
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết. 
 
Nghị quyết ngày đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 

13/12/2007./. 
 

   CHỦ TỊCH 
 
     (đã ký) 
 
Sùng  Chúng 

 


