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NGHỊ QUYẾT 
Về việc 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 tỉnh năm 2007 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

KHOÁ XIII - KỲ HỌP THỨ 8 
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; 

Căn cứ Quyết định số 1480/QĐ-TTg ngày 10/11/2006 về việc phê duyệt dự toán kinh phí 
cho công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền năm 2007 và Quyết định số 1506/QĐ-TTg 
ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2007; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 10/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về: 
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2006; dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự 
toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007; Báo cáo thẩm tra số 
38/BC-BKT&NS ngày 11/12/2006 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu 
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, phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007 như sau (chi 
tiết theo các biểu từ 01 đến 06 đính kèm Nghị quyết này): 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 
Tổng thu NSNN trên địa bàn 790.000 triệu đồng, bao gồm: 
- Thu từ nội địa 395.000 triệu đồng, trong đó: 
+ Thu tiền sử dụng đất, thu tiền san tạo mặt bằng, bán trụ sở các cơ quan hành chính sự 

nghiệp 135.000 triệu đồng; 
+ Các khoản thuế, phí và thu khác từ nội địa 260.000 triệu đồng. 
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 340.000 triệu đồng. 
- Thu để lại quản lý qua ngân sách 55 tỷ đồng. 
2. Thu ngân sách địa phương: 
Tổng thu ngân sách địa phương 2.028.000 triệu đồng, bao gồm:  
- Thu từ thuế, phí và các khoản thu khác 249.679 triệu đồng. 
- Thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở 135.000 triệu đồng. 
- Thu quản lý qua ngân sách 55.000 triệu đồng. 
- Thu bổ sung cân đối ngân sách 862.695 triệu đồng. 
- Thu bổ sung có mục tiêu 618.366 triệu đồng (bao gồm cả kinh phí phân giới, cắm mốc

biên giới). 
- Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương 7.260 triệu đồng. 
- Tạm ứng ngân sách Trung ương để đầu tư Khu kinh tế cửa khẩu và Khu đô thị mới 

100.000 triệu đồng. 
3. Chi ngân sách địa phương: 
Tổng chi ngân sách địa phương 2.028.000 triệu đồng, bao gồm: 



a) Chi đầu tư phát triển 194.171 triệu đồng, bao gồm:  
- Xây dựng cơ bản tập trung 133.011 triệu đồng; 
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 45.000 triệu đồng; 
- Chi đầu tư từ nguồn bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất 15.000 triệu đồng; 
- Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích 1.160 triệu đồng. 
b) Chi thường xuyên 954.244 triệu đồng, trong đó: 
- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 436.624 triệu đồng; 
- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 8.240 triệu đồng; 
c) Trả nợ gốc, lãi vay và phí tạm ứng 70.000 triệu đồng. 
d) Chi tạo lập và bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.100 triệu đồng. 
e) Dự phòng 35.119 triệu đồng. 
f) Chi các CTMT quốc gia, dự án, nhiệm vụ khác: 618.366 triệu đồng.  
g) Chi quản lý qua ngân sách 55.000 triệu đồng. 
4. Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh: 
Tổng chi ngân sách tỉnh 1.869.352 triệu đồng, bao gồm: 
- Chi cho các nhiệm vụ thuộc ngân sách tỉnh theo phân cấp: 1.393.580 triệu đồng. 
- Chi bổ sung cho các huyện, thành phố: 475.772 triệu đồng. 
 
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho: 
1. UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. 
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 

16/12/2006. 
                                       

CHỦ TỊCH 
(đã ký) 

Sùng Chúng 
 
 


