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NGHỊ QUYẾT
“Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU
KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-
CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 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;

- Căn cứ Nghị quyết số 38/2006/HĐND ngày 20/12/2006 của HĐND quận Hải 
Châu về dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và 
phương án phân bổ ngân sách quận Hải Châu năm 2008;

Sau khi nghe Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán 
chi ngân sách địa phương năm 2007 của UBND quận Hải Châu; Báo cáo thẩm tra của 
Ban Kinh tế xã hội HĐND quận và ý kiến của các vị đại biểu HĐND quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Hải Châu 
năm 2007.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 445.393.334.994 đồng (Bốn trăm 
bốn mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi ba triệu ba trăm ba mươi bốn ngàn chín trăm chín 
mươi bốn đồng) ; bao gồm : 

- Ngân sách Trung ương :         19.990.758.440 đồng
- Ngân sách Thành phố :        181.384.151.687 đồng
- Ngân sách quận, phường :         244.018.424.867 đồng
Trong đó:



1. Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là : 223.249.742.260 đồng 
(Hai trăm hai mươi ba tỷ hai trăm bốn mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi hai ngàn hai 
trăm sáu mươi đồng).

2. Thu bổ sung từ ngân sách thành phố là 20.768.682.607 đồng (Hai mươi tỷ bảy 
trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm tám mươi hai ngàn sáu trăm không bảy đồng).

Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng (bao gồm: theo phân cấp và ngân sách 
thành phố bổ sung) là 244.018.424.867 đồng (Hai trăm bốn mươi bốn tỷ không trăm 
mươi tám triệu bốn trăm hai mươi bốn ngàn tám trăm sáu mươi bảy đồng); gồm :

- Thu ngân sách cấp quận:      211.802.992.653 đồng
- Thu ngân sách cấp phường:      32.215.432.214 đồng 
Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của quận Hải Châu năm 

2007.
Tổng chi ngân sách địa phương là: 170.154.795.143 đồng (Một trăm bảy mươi tỷ 

một trăm năm mươi bốn triệu bảy trăm chín mươi lăm ngàn một trăm bốn mươi ba 
đồng), gồm :

 - Chi ngân sách cấp quận:      144.038.574.998 đồng
  Trong đó: Chi chuyển nguồn:  3.858.680.500 đồng (Các đơn vị thực hiện Nghị 

định 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 130/2005/NĐ-CP  là 103.005.500 đồng, Thưởng 
vượt thu năm 2005 trở về trước là 39.466.000 đồng và các công trình XDCB được 
chuyển tiếp là 3.716.209.000 đồng).

- Chi ngân sách cấp phường:   26.116.220.145 đồng
Trong đó: Chi chuyển nguồn:  8.550.708 đồng (Các đơn vị thực hiện Nghị định 

130/2005/NĐ-CP).
Điều 3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2007.
1. Kết dư ngân sách địa phương năm 2007 là 73.863.629.724 đồng  (Bảy mươi ba 

tỷ tám trăm sáu mươi ba triệu sáu trăm hai mươi chín ngàn bảy trăm hai mươi bốn 
đồng), gồm :

a)- Kết dư ngân sách cấp quận:    67.764.417.655 đồng 
b)- Kết dư ngân sách cấp phường:     6.099.212.069 đồng

Kết dư ngân sách cấp quận, phường được kết chuyển (100%) vào thu ngân sách 
năm 2008 theo quy định Luật Ngân sách nhà nước.

2. Kết dư  các tài khoản tạm giữ và chuyên thu cấp quận năm 2007-2008:
- Tài khoản tiền gửi vãng lai: 33.965.960 đồng
- Tài khoản tiền gửi quỹ phòng chống bão lụt: 375.344.823 đồng
- Tài khoản tiền gửi quỹ đền ơn đáp nghĩa:     57.958.443 đồng



- Tài khoản tiền gửi quỹ thi đua khen thưởng:   602.500.000 đồng
- Tài khoản tiền gửi quỹ dự phòng khoán chi 
khối nhà nước thuộc Trung tâm hành chính quận:   122.000.000 đồng
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân quận Hải Châu khoá III, nhiệm kỳ 2004-

2009 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 19 tháng 6 năm 2008./.  

                                              CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng


