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NGHỊ QUYẾT 
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 
thu - chi ngân sách huyện năm 2008 

 
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 Quyết định 77/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2007 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 
2008; 

Xét Tờ trình số 1065/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của UBND huyện Sa Pa về việc 
phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa 
phương và phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2008 và những ý kiến 
thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp; 

HĐND huyện Sa Pa khoá XVII, kỳ họp thứ 9, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 
Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân 

sách địa phương, phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2008 như sau (chi tiết có phụ biểu kèm 
theo Nghị quyết này) 

  
1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 
 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 24.720 triệu đồng. 
Trong đó: 
a) Các khoản thu cân đối ngân sách (thu từ kinh tế nội địa ): 22.300 triệu đồng. trong đó 

thu tiền sử dụng đất: 5.000 triệu đồng; 
b) Các khoản thu quản lý qua ngân sách: 2.420 triệu đồng. 
 
2. Thu, chi ngân sách địa phương: 
a) Tổng thu ngân sách địa phương: 79.710 triệu đồng. 
- Thu tiền sử dụng đất: 5.000 triệu đồng. 
- Thu ngân sách địa phương theo phân cấp: 15.312 triệu đồng. 
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 56.978 triệu đồng. 
- Thu quản lý qua ngân sách: 2.420 triệu đồng. 
b) Tổng chi ngân sách địa phương: 79.710 triệu đồng. 
- Chi đầu tư phát triển: 6.470 triệu đồng. Trong đó chi tái đầu tư phát triển du lịch 1.470 

triệu đồng. 
- Chi thường xuyên: 70.820 triệu đồng. 



  Trong đó: Dự phòng ngân sách địa phương 1.216 triệu đồng. Chi quản lý qua ngân sách: 
2.420 triệu đồng. 

 
3. Phân bổ ngân sách huyện: 
* Tổng chi ngân sách huyện: 79.710 triệu đồng. 
Trong đó: 
- Chi cho các nhiệm vụ thuộc ngân sách huyện: 68.356 triệu đồng. 
- Chi bổ sung cho ngân sách các xã, thị trấn: 11.354 triệu đồng. 
 
Điều 2. Ngoài định mức chi đã được phân bổ trên, trong quá trình thực hiện có những việc 

đột xuất HĐND huyện 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 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 việc 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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