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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân(Sửa đổi);
- 	Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước;
- Căn cứ vào báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội và thảo luận của đại biểu HĐND thành phố về tình hình thu, chi ngân sách năm 2001, dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2002.
QUYẾT NGHỊ:

I/ Thực hiện chỉ tiêu Nhà nước giao về thu, chi ngân sách thành phố năm 2002: 
       1- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:     17.059.320 triệu đồng 
		Trong đó:  Thu nội địa                                  14.659.320 triệu đồng
       2- Tổng chi ngân sách địa phương:                        3.358.730 triệu đồng 

II/ Các định hướng trọng tâm trong bố trí ngân sách và giải pháp thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2002:
Cơ bản tán thành với những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2002 do UBND thành phố trình, đồng thời lưu ý một số vấn đề sau đây:
1. Năm 2002, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án lớn về phát triển kinh tế và xây dựng đô thị, nhu cầu vốn lớn trong khi nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp. Do vậy, cần khai thác mọi nguồn vốn ngân sách để chủ động bố trí dự toán cho các nhiệm vụ chi ngay từ đầu năm, đồng thời có biện pháp huy động mọi nguồn vốn để đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.
2. Trong chi đầu tư phát triển, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, vốn đối ứng cho các dự án ODA, cho các công trình giao thông, các công trình chuẩn bị cho SEAGAMES 2003, hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế các khu công nghiệp, kinh tế nông nghiệp và nông thôn ngoại thành, các làng nghề; tiếp tục quan tâm đầu tư để giải quyết những vấn đề bức xúc về dân sinh và hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước địa phương làm ăn có hiệu quả.
3. Trong chi thường xuyên, ưu tiên bố trí ngân sách cho sự nghiệp Y tế - Giáo dục và Khoa học - Công nghệ thao tinh thần Nghị quyết TW2 (khóa VIII), quan tâm đến giáo dục mầm non ở ngoại thành và tuyến y tế xã; hỗ trợ kinh phí cho các cán bộ xã, phường; đảm bảo kinh phí cho công tác duy tu, duy trì môi trường đô thị và kinh phí tu bổ đê kè; tăng chi trợ giá xe buýt, trợ giá giống cây con để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp - nông thôn; đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách xã hội theo quy định của Nhà nước và các chương trình mục tiêu của thành phố.
4. Bố trí 50 tỷ đồng bổ sung vốn cho Quỹ phát triển nhà ở thành phố trên cơ sở sửa đổi quy chế hoạt động của Quỹ theo Nghị định 71/2001/NĐ-CP.
5. Bố trí 5 tỷ để tạo vốn ban đầu thành lập Quỹ Khuyến nông.
6. Giao TT HĐND và UBND thành phố:
- Căn cứ ý kiến của HĐND, thực hiện hoàn chỉnh dự toán thu chi và phương án phân bổ ngân sách năm 2002, danh mục các dự án đầu tư XDCB năm 2002 để giao cho các đơn vị trực thuộc; đảm bảo Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách được triển khai tới các ngành, các cấp ngay từ tháng đầu năm 2002.
- UBND thành phố thực hiện việc công bố công khai ngân sách năm 2002 đã được HĐND quyết định, theo quy định của Nhà nước.
- TT HĐND và các ban, các tổ đại biểu HĐND giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách theo Nghị quyết HĐND, đảm bảo ngân sách được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. 
- Giữa hai kỳ họp, TT HĐND xem xét, quyết định thực hiện các khoản chi phát sinh ngoài dự toán do UBND Thành phố trình và báo cáo lại với HĐND Thành trong kỳ họp gần nhất.
- UBND Thành phố tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện thực hiện các chỉ tiêu Nhà nước giao về thu, chi ngân sách năm 2002; thực hiện nghiêm túc những quy định của Chính phủ và Thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phô trương; xây dựng các cơ chế chính sách cụ thể về tạo vốn và thu hút vốn đầu tư; đổi mới cơ chế điều hành để nâng cao hiệu quả các chương trình muc tiêu; tăng cường quản lý sau đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, TDTT, vệ sinh môi trường; thực hiện thí điểm khoán chi hành chính và một số dịch vụ công ở một số sở, ngành, quận, huyện; triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể về phân cấp ngân sách và phân cấp chi đầu tư XDCB cho các quận, huyện nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo và trách nhiệm của các cấp trong thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách của cấp mình và giảm dần trợ cấp ngân sách từ thành phố cho ngân sách quận, huyện, phường, xã./.
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