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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 44/2014/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              TP. Lào Cai, ngày 15 tháng 7 năm 2014    

NGHỊ QUYẾT
Về quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 11

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 và các văn bản 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 
về Quy chế xem xét quyết định dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương, 
phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Xét Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 25/6/2014 của UBND thành phố Lào Cai 
về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo thẩm 
tra số 83/BC-BKTXH ngày 01/7/2014 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố 
và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp thứ 11,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013, như sau:
1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 530.104.701.897 đồng, trong đó:
Các khoản thu cân đối ngân sách:                      507.628.516.938 đồng
Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 22.476.184.959 đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương: 497.129.469.193 đồng, trong đó:
Thu cân đối ngân sách địa phương: 474.653.284.234 đồng
Thu để lại chi quản lý qua ngân sách.: 22.476.184.959 đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương: 492.963.378.130 đồng, trong đó:
a) Các khoản chi cân đối ngân sách: 470.821.193.171 đồng, bao gồm:
Chi đầu tư phát triển: 59.263.844.463 đồng
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Chi thường xuyên:   344.688.243.578 đồng
Chi chuyển nguồn sang năm 2014: 66.869.105.130 đồng
b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 22.142.184.959 đồng.
4. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương:
a) Kết dư ngân sách địa phương: 4.166.091.063 đồng, trong đó:
Kết dư ngân sách thành phố: 1.586.454.552 đồng
Kết dư ngân sách xã, phường: 2.579.636.511 đồng
b) Xử lý kết dư ngân sách địa phương: 
Thu ngân sách thành phố năm 2014:  1.586.454.552 đồng
Thu ngân sách xã, phường năm 2014: 2.579.636.511 đồng.
Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao:
1. UBND thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND thành phố chịu trách 

nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Lào Cai khóa XVIII - kỳ họp thứ 11 

nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực thi hành 
sau 07 ngày kể từ ngày được thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Chính


