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Số: 83/2007/NQ-HĐND 

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

Sa Pa, ngày 28 tháng 12 năm 2007 
  
  

NGHỊ QUYẾT 
V/v Phê chuẩn thoả thuận bổ sung ngân sách của TT HĐND huyện 

với UBND huyện giữa hai kỳ họp trình kỳ họp thứ 9 
 

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 Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02 tháng 4 năm 2005; 
Xét tờ trình số 76/TTr-TT HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của TT HĐND huyện trình tại 

kỳ họp V/v đề nghị phê chuẩn thoả thuận bổ xung ngân sách của TT HĐND với UBND huyện 
giữa hai kỳ họp. (Kèm theo Báo cáo số 75 /BC-TT HĐND ngày 24/12/2007 V/v Thoả thuận chi bổ 
sung ngân sách năm 2007 của TT HĐND huyện với TT UBND huyện giữa hai kỳ họp. Trình tại kỳ 
họp thứ 9 HĐND huyện Khoá XVII); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Văn hoá - Xã hội và ý 
kiến tham gia của các Đại biểu HĐND huyện dự kỳ họp; 

 HĐND huyện khoá XVII kỳ họp thứ 9, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

 Điều 1. Nhất trí phê chuẩn thoả thuận của TT HĐND với TT UBND huyện giữa hai 
kỳ họp, trình kỳ họp thứ 9 

 
Điều chỉnh, Bổ sung dự toán ngân sách năm 2007: 
- Bổ sung 4.810.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm mười triệu đồng chẵn) vào dự toán chi 

thường xuyên cho các đơn vị dự toán để đảm bảo nhu cầu thực hiện nhiệm vụ năm 2007. 
 - Nguồn theo Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của UBND tỉnh Lào Cai và 

nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2007 (Có báo cáo chi tiết kèm theo). 
 
Điều 2.  Hội đồng nhân dân huyện giao cho 
 
- UBND huyện chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết. 
- TT HĐND, các Ban của HĐND, các Đại biểu HĐND huyện chịu trách nhiệm giám sát việc tổ 

chức thực hiện nghị quyết này. 
 
Nghị quyết này được kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XVII thông qua ngày 26 tháng 12 năm 

2007./. 
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Nguyễn Văn Phúc 

 
 


