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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 23/2013/NQ-HĐND

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

TP. Lào Cai, ngày 22 tháng 7 năm 2013
           

NGHỊ QUYẾT
Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI
KHOÁ XVIII - KỲ HỌP THỨ 7

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 150/TTr-UBND ngày 08/7/2013 của UBND thành phố Lào Cai 
về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012; Báo cáo thẩm 
tra số 54/BC-BKTXH ngày 15/7/2013 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố 
và ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 như sau:
1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 455.112.310.391 đồng, trong đó:
Các khoản thu cân đối ngân sách:    440.201.464.736 đồng
Các khoản thu để chi quản lý qua ngân sách:  14.910.845.655 đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương: 466.159.576.826 đồng, trong đó:
Thu cân đối ngân sách địa phương:     451.248.731.171 đồng
Thu để lại chi quản lý qua ngân sách:   14.910.845.655 đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương: 457.834.123.909 đồng, trong đó:
a) Các khoản chi cân đối ngân sách: 442.975.453.366 đồng, bao gồm:
Chi đầu tư phát triển:   75.156.622.027 đồng
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Chi thường xuyên:       300.779.400.188 đồng
Chi chuyển nguồn sang năm 2013:  67.039.431.151 đồng
b) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách: 14.780.670.543 đồng
c) Chi nộp ngân sách cấp trên: 78.000.000 đồng
4. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương:
a) Kết dư ngân sách địa phương: 8.325.452.917 đồng, trong đó:
Kết dư ngân sách thành phố:     6.984.991.728 đồng
Kết dư ngân sách xã, phường:   1.340.461.189 đồng
b) Xử lý kết dư ngân sách địa phương:
Thu ngân sách thành phố: 6.984.991.728 đồng
Thu ngân sách xã, phường:  1.340.461.189 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 7, 

nhiệm kỳ 2011-2016 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành 
sau 07 ngày kể từ ngày được thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Chính


