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NGHỊ QUYẾT 
Phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch 

và dự toán thu - chi ngân sách năm 2007 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SA PA 
KHOÁ XVII - KỲ HỌP THỨ 9 

 
 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/ QH 11 ngày 16 tháng12 năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 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 tháng 6 năm 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 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của HĐND huyện Sa 
Pa về việc phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2007; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 1066/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của UBND huyện 
Sa Pa về việc đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2007 và ý 
kiến của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp; 

HĐND huyện khoá XVII kỳ họp thứ  9,  
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu, chi ngân 
sách nhà nước năm 2007 huyện Sa Pa như sau 

 
1. Điều chỉnh về dự toán thu ngân sách: 
a) Thu ngân sách trên địa bàn: Điều chỉnh tăng: 2.015 triệu đồng, nâng tổng thu ngân sách 

trên địa bàn từ 20.250 triệu đồng lên 22.265 triệu đồng. 
b) Thu ngân sách địa phương: Điều chỉnh tăng: 4.810 triệu đồng, nâng tổng thu ngân sách 

địa phương từ 83.963 triệu đồng lên 88.773 triệu đồng. 
 
 Trong đó: 
- Tăng thu NSĐP theo phân cấp:                    1.429 triệu đồng;        
- Tăng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:            3.261 triệu đồng; 
- Tăng từ thu tiền sử dụng đất + Đấu giá đất:   120 triệu đồng; 
 
2. Điều chỉnh về dự toán chi ngân sách: 
a) Chi ngân sách địa phương điều chỉnh tăng: 4.810 triệu đồng, nâng tổng chi ngân sách địa 

phương từ 83.963 triệu đồng lên 88.773 triệu đồng. 
Trong đó: 
- Chi đầu tư phát triển tăng:  1.132 triệu đồng. 
- Chi thường xuyên tăng:  3.678 triệu đồng. 
- Các danh mục công trình XDCB thực hiện theo QĐ số 86/2006/QĐ-UBND ngày 17/12/2006 

của UBND tỉnh Lào Cai V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2007 và QĐ số 1189/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai V/v giao 
danh mục công trình đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2007 cho huyện Sa Pa. 



 
Điều 2. Các chỉ tiêu khác giữ nguyên như đã phê chuẩn tại Nghị quyết số 33/2007/NQ-

HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2007 của HĐND huyện Sa Pa về việc phê chuẩn điều chỉnh một số 
chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2007. Trong quá trình thực hiện nếu có những việc 
đột xuất, giao cho Thường trực HĐND huyện căn cứ tình hình cụ thể để giải quyết và có trách 
nhiệm báo cáo HĐND huyện vào kỳ họp gần nhất. 

 
Điều 3. Hội đồng nhân dân huyện giao cho 
 
1. UBND huyện chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
 
2. 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 9 thông qua ngày 26 

tháng 12 năm 2007./. 
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