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Số:  06/2006/NQ-HĐND           Ngũ Hành Sơn, ngày 27 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và 

phương án phân bổ ngân sách quận Ngũ Hành Sơn năm 2007
___________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN KHÓA III,
NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ Ban hành 

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 số 107/BC-UBND ngày 22/12/2006 của UBND quận Ngũ 
Hành Sơn về Tình hình dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007; Theo 
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Ngũ Hành Sơn và ý kiến thảo luận của 
các đại biểu HĐND quận,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 

2007 là 20.483 triệu đồng (Hai mươi tỷ bốn trăm tám mươi ba triệu đồng), (không tính 
phần thu bổ sung từ ngân sách thành phố) gồm:

1. Thu từ các loại thuế    : 10.528 triệu đồng
2. Lệ phí trước bạ nhà đất    : 3.750 triệu đồng
3. Phí và lệ phí    : 4.200 triệu đồng
4. Thu khác    : 720 triệu đồng
5. Các khoản thu để lại chi qua ngân sách : 1.285 triệu đồng
Trong dự toán thu ngân sách trên địa bàn quận được dự kiến phân bổ như sau:
- Ngân sách quận trực tiếp thu  : 16.129 triệu đồng
- Ngân sách phường trực tiếp thu :     4.354 triệu đồng
Điều 2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007 là 45.269 triệu đồng (Bốn 

mươi lăm tỷ, hai trăm sáu mươi chín triệu đồng), gồm:
- Chi đầu tư phát triển : 5.000 triệu đồng



- Chi bằng nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách : 1.285 triệu đồng
- Chi thường xuyên :       38.984 triệu đồng
Trong đó:

+ Chi sự nghiệp kinh tế : 1.384 triệu đồng
+ Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo :       15.929 triệu đồng
+ Chi sự nghiệp y tế :         3.166 triệu đồng
+ Chi sự nghiệp VHTT - TDTT : 1.769 triệu đồng
+ Chi sự nghiệp phát thanh :   363 triệu đồng
+ Chi đảm bảo xã hội :   820 triệu đồng
+ Chi sự nghiệp văn xã khác :   107 triệu đồng
+ Chi sự nghiệp Tài nguyên -  môi trường :   226 triệu đồng
+ Chi sự nghiệp khoa học công nghệ :   125 triệu đồng
+ Chi quản lý hành chính :      11.556 triệu đồng
+ Chi an ninh quốc phòng :   887 triệu đồng
+ Chi khác ngân sách :        1.183 triệu đồng
+ Chi dự phòng :        1.251 triệu đồng
+ Chi tiết kiệm 10% thường xuyên :  218 triệu đồng

Trong tổng dự toán chi ngân sách năm 2007, dự kiến phân bổ như sau:
- Chi cho quận trực tiếp quản lý : 38.650 triệu đồng
- Chi cho phường trực tiếp quản lý :   6.619 triệu đồng
Điều 3. Thống nhất phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 theo 

tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu, chi giữa ngân sách quận với ngân sách các 
phường đã được UBND quận trình bày tại Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 22/12/2006 
về Tình hình dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007.

Điều 4. Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn căn cứ Nghị quyết này tiến hành 
giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2007 cho từng 
ngành, từng phường để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà 
nước.

Điều 5. Thường trực HĐND, các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND quận và 
phường thực hiện kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND quận Ngũ Hành Sơn khoá III, nhiệm kỳ 2004-2009 
thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 27 tháng 12 năm 2006./.

                                          CHỦ TỊCH

Hoàng Thư Sinh


