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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

 
Số: 43/2006/ NQ-HðND 

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

 
            Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về dự toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2007 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 
KHÓA XVIII, Kỳ HỌP THỨ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số: 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 quy ñịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 116/UBND-TC ngày 5 tháng 12 năm 2006 của 
UBND thành phố về kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2006 và dự toán 
ngân sách Nhà nước năm 2007; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HðND 
thành phố và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 
 

I - THÔNG QUA DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2007: 

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước: 152.020 triệu ñồng 

2. Tổng chi cân ñối ngân sách thành phố và xã phường: 162.095 triệu ñồng  

a. Chi ngân sách thành phố: 144.263 triệu ñồng  

Trong ñó:  - Chi ngân sách cấp thành phố: 129.364 triệu ñồng  

   - Chi chương trình mục tiêu: 4.500 triệu ñồng  

   - Dự phòng ngân sách thành phố: 3.000 triệu ñồng  

   - Bổ sung ngân sách xã phường: 7.399 triệu ñồng 

b. Chi ngân sách các xã, phường: 17.832 triệu ñồng 

II - THÔNG QUA CÂN ðỐI THU CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ: 

1. Thu ngân sách:       144.263 triệu ñồng. 
Gồm: 
  - Thu ñiều tiết:        97.500 triệu ñồng  
  - Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:     46.763 triệu ñồng. 
 
2. Chi ngân sách:       144.263 triệu ñồng. 
Gồm: - Chi ngân sách cấp thành phố:   129.364 triệu ñồng  



Số 18 - 31 - 12 - 2006 CÔNG BÁO 11

  - Chi chương trình mục tiêu:        4.500 triệu ñồng  
  - Dự phòng ngân sách thành phố:       3.000 triệu ñồng  
  - Bổ sung ngân sách xã phường:       7.399 triệu ñồng 

III - THÔNG QUA PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2007: 

a) Phân bổ chi tiêu chi thường xuyên: 

+ Phân bổ 58.145 triệu ñồng cho các ñơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách thành 
phố (có phụ lục ñính kèm). 

+ Các chỉ tiêu chi thường xuyên còn lại giao cho UBND thành phố xét duyệt và 
phân bổ cụ thể cho các ñơn vị khi có nhu cầu sử dụng. 

b) Phân bổ kinh phí ñầu tư xây dựng:  

+ Phân bổ 11.196 triệu ñồng từ nguồn Nhà nước bổ sung cho ñô thị loại II và 
nguồn tiết kiệm chi ngân sách thành phố cho các công trình sau:  

- Làm ñường bê tông xi măng các khu dân cư: 2.000 triệu ñồng  

- Làm biển báo hiệu giao thông, vạch giảm tốc và hệ thống ñèn tín hiệu giao 
thông, nâng cấp một số tuyến ñường: 1.000 triệu ñồng. 

- Cải tạo sân vườn và sửa chữa nhà làm việc của UBND thành phố: 2.000 triệu 
ñồng  

- Xây dựng hạ tầng khu tái ñịnh cư Trung tâm văn hóa Thể thao: 3.000 triệu 
ñồng. 

- Trả nợ xây dựng một số công trình ñã hoàn thành nhưng chưa có nguồn vốn 
thanh toán: 3.196 triệu ñồng. 

+ Danh mục ñầu tư từ nguồn thu cấp quyền và ñấu giá  ñất sẽ phân bổ vào kỳ họp 
HðND giữa năm. 

c) Phân bổ kinh phí xây dựng, sửa chữa các trường từ nguồn thu quỹ xây dựng 
cơ sở vật chất trường học năm học 2007 - 2008: 713 triệu ñồng (có phụ lục ñính 
kèm). 

 

IV - THÔNG QUA CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ðỂ THỰC HIỆN 
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007: 

 

1. Về thu ngân sách: 

- Tăng cường sự lãnh ñạo của cấp ủy ðảng, chính quyền, gắn nhiệm vụ thu ngân 
sách với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị. 

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc khi thu hồi, xét duyệt và giao ñất ở 
cho nhân dân nhằm khai thác có hiệu quả nguồn thu từ quỹ ñất. Thu ñúng, thu ñủ và 
huy ñộng kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước. Thực hiện tốt công tác 
kiểm tra chống thất thu ngân sách. 
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- Tiếp tục huy ñộng nguồn lực trong dân ñể xây dựng hạ tầng ñô thị, xây dựng cơ 
sở vật chất các trường học và ñường giao thông tiểu khu.  

 

2. Về chi ngân sách: 

Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường vai trò giám sát 
của cơ quan dân cử và các tổ chức chính trị - xã hội ñối với các khoản chi ngân sách 
Nhà nước. Các ñơn vị thụ hưởng ngân sách chủ ñộng bố trí các nhu cầu chi (kể cả các 
nhu cầu ñột xuất phát sinh trong năm) phù hợp nguồn kinh phí ñược giao. 

- Trong quá trình thực hiện, nếu tăng thu so dự toán ñược giao thì UBND thành 
phố xây dựng phương án sử dụng phần tăng thu ngân sách ñược hưởng, thống nhất ý 
kiến với Thường trực HðND trước khi cấp phát và báo cáo HðND thành phố trong 
kỳ họp gần nhất. Trường hợp số thu không ñạt dự toán ñã ñược HðND nghị quyết, 
UBND thành phố xây dựng phương án giảm một số nội dung chi tương ứng nhưng 
phải ñảm bảo ñủ lương và các khoản chi có tính chất lương ñể báo cáo Thường trực 
HðND thành phố xem xét quyết ñịnh. 

V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 

- Hội ñồng nhân dân thành phố giao: UBND thành phố chỉ ñạo và hướng dẫn các 
cấp, các ngành có liên quan thực hiện nghị quyết này. 

- Thường trực HðND, các ban và ñại biểu HðND thành phố tăng cường kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược HðND thành phố Việt Trì khóa XVIII, kỳ họp thứ 7 thông 
qua. 

CHỦ TỊCH 

ðinh Phan Rang (ñã ký) 
 


