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NGHỊ QUYẾT
Về phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách,

định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA VII, 
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 7

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;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3833/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2006 và 
Tờ trình số 4316/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2006 của UBND thành phố trình 
tại kỳ họp về việc đề nghị quyết định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn 
định ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ năm 2007 
đến năm 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của 
các vị đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung phương án theo Tờ trình số 3833/TTr-UBND 
ngày 24 tháng 6 năm 2006 và Tờ trình số 4316/TTr-UBND ngày 17 tháng 7 năm 
2006 của UBND thành phố về việc quyết định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi, 
thời kỳ ổn định ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ 
năm 2007 đến năm 2010.

Điều 2. Giao UBND thành phố tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị đại biểu 
HĐND, hoàn chỉnh phương án, ban hành Quyết định tổ chức thực hiện Nghị quyết 
này; hàng năm có tổ chức tổng kết, đánh giá; trường hợp điều chỉnh, bổ sung cho phù 
hợp với thực tiễn và quy định mới của pháp luật, trình HĐND thành phố xem xét, 
quyết định.

Đối với tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách 



địa phương, khi có quyết định chính thức của trung ương về tỷ lệ phần trăm (%) phân 
chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương với ngân sách địa phương, UBND 
thành phố trình Thường trực HĐND thành phố thống nhất tỷ lệ phần trăm (%) phân 
chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương và báo cáo HĐND thành phố 
tại kỳ họp thứ 8 thông qua.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND thành phố và 
HĐND các cấp kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, khoá VII, 
nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2006./.

                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                         Nguyễn Bá Thanh


