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NGHỊ QUYẾT
Về dự toán thu ngân sách trên địa bàn; chi ngân sách địa phương;

phân bổ dự toán cho từng cơ quan, đơn vị năm 2007; tỷ lệ phần trăm (%) phân 
chia nguồn thu cho ngân sách phường trong thời kỳ ổn định

ngân sách năm 2007-2010
____________________________
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Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 
60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 và Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 
tháng 6 năm 2003 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách 
nhà nước và Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, 
phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi nghe báo cáo dự toán, phương án phân bổ  thu, chi ngân sách năm 2007 
tại báo cáo số 120/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân quận 
Thanh Khê; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-xã hội và ý kiến thảo luận của các vị 
đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách 
địa phương, phân bổ dự toán cho từng cơ quan, đơn vị năm 2007; tỷ lệ phần trăm (%) 
phân chia nguồn thu cho ngân sách phường trong thời kỳ ổn định ngân sách năm 
2007-2010;

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn : 104.305 triệu đồng
(Một trăm lẻ bốn tỷ, ba trăm lẻ năm  triệu đồng)

      (Không kể thu kết dư ngân sách năm 2006)
II. Tổng chi ngân sách địa phương  : 109.375 triệu đồng

(Một trăm lẻ chín tỷ, ba trăm bảy mươi lăm triệu đồng)
1. Chi đầu tư phát triển  :    4.757 triệu đồng
2. Chi thường xuyên  :  93.904 triệu đồng



2.1. Chi sự nghiệp kinh tế :    1.728 triệu đồng
2.2. Chi sự nghiệp văn xã :  66.307 triệu đồng
2.3. Chi quản lý hành chính :  20.960 triệu đồng
2.4. Chi an ninh quốc phòng :    2.499 triệu đồng
2.5. Chi khác :    2.410 triệu đồng
3. Chi dự phòng :   3.152 triệu đồng
4. Các khoản chi quản lý qua ngân sách :   7.562 triệu đồng
III. Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu cho ngân sách phường:
1. Thuế Giá trị gia tăng - Thu nhập doanh nghiệp - Tiêu thụ đặc biệt
 - Phường Hoà Khê:         90% - Phường An Khê: 63%
 - Phường Tam Thuận:     90% - Phường Tân Chính: 29%
 - Phường Thanh Khê Tây:    90% - Phường Chính Gián: 19%
 - Phường Thanh Khê Đông:  63% - Phường Thạc Gián: 14%
 - Phường Xuân Hà:     86% - Phường Vĩnh Trung: 18%
2. Thuế môn bài và thuế nhà đất: Các phường được hưởng 100%.
Điều 2. Giao Uỷ Ban nhân dân quận Thanh Khê triển khai tổ chức thực hiện 

Nghị quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận 
tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị Quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê khoá IX, nhiệm kỳ 
2004-2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2006./.
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