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NGHỊ QUYẾT 
  

Phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2007 
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- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/QH 11 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; 
Căn cứ 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 86/2006/QĐ - UBND ngày 17/12/2006 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007; 

Xét Tờ trình số 576/TTr - UBND huyện, Báo cáo Thẩm tra của Ban Kinh tế - Văn hoá - Xã hội 
và ý kiến của các Đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Sa Pa khoá XVII, 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1: Phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2007 huyện Sa Pa như sau: 
 
I. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch: 
 
1. Diện tích gieo trồng: Tăng 398 ha lên 3.954 ha 
Trong đó: 
- Diện tích trồng lúa: Tăng 375 ha 
- Diện tích trồng ngô: Tăng 1 ha. 
- Diện tích trồng rau: Tăng 22 ha. 
 
2. Sản lượng lương thực có hạt: Tăng 1.871 tấn. 
Trong đó: 
- Sản lượng thóc: Tăng 1.869 tấn. 
- Sản lượng ngô: Tăng 2 tấn. 
 
II. Điều chỉnh về dự toán ngân sách: 
 
1. Thu ngân sách trên địa bàn: Tăng 230 triệu đồng. 
 
2. Thu ngân sách địa phương: Tăng 18.464 triệu đồng nâng tổng số thu NSĐP lên 83.963 

triệu đồng. 
Trong đó: 
- Tăng thu NSĐP theo phân cấp: 230 triệu đồng. 
- Tăng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 10.799 triệu đồng. 
- Tăng từ thu kết dư NS năm trước: 2.438 triệu đồng. 



- Thu chuyển nguồn: 5.667 triệu đồng. 
 
3. Chi ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng: 18.464 triệu đồng nâng tổng số chi NSĐP lên 

83.963 triệu đồng. 
                            (Biểu chi tiết đính kèm Nghị quyết này) 
 
Điều 2. 
 
1. HĐND huyện giao cho UBND huyện xem xét phần vượt thu của UBND xã, thị trấn để 

quyết định tái đầu tư theo đúng quy định về quản lý đầu tư XDCB hiện hành. 
 
2. HĐND huyện giao cho UBND huyện chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
 
3. HĐND huyện giao cho Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và các đại biểu 

HĐND huyện chịu trách nhiệm giám sát thực hiện Nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Sa Pa khoá XVII - kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 

20/7/2007./. 
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Nguyễn Văn Phúc 
  
  

 


