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NGHỊ QUYẾT
Về phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách quận Thanh Khê năm 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ,
KHOÁ IX, 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 tháng 12 năm 2002; 
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về 

việc 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;

Xét tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân 
quận Thanh Khê về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 trình 
tại kỳ họp;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội và ý kiến thảo luận của các 
đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước quận Thanh Khê 
năm 2007 

1. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2007 (không kể số thu kết dư ngân sách 
năm trước, số thu bổ sung của ngân sách cấp trên) :140.665.251.699 đồng

(Một trăm bốn mươi tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi mốt 
ngàn, sáu trăm chín mươi chín đồng)

- Ngân sách quận và phường được hưởng: 178.475.624.587 đồng (Kể cả số thu 
chuyển giao giữa ngân sách quận và phường là: 5.969.744.000 đồng)

(Một trăm bảy mươi tám tỷ, bốn trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi bốn 
ngàn, năm trăm tám mươi bảy đồng)

Trong đó:
- Ngân sách quận được hưởng    : 150.801.447.798 đồng



(Một trăm năm mươi tỷ, tám trăm lẻ một triệu, bốn trăm bốn mươi bảy ngàn, bảy 
trăm chín mươi tám đồng)

- Ngân sách phường được hưởng :   27.674.176.789 đồng
(Hai mươi bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi bốn triệu, một trăm bảy mươi sáu ngàn, bảy 

trăm tám mươi chín đồng)
2. Tổng chi ngân sách địa phương : 127.705.941.592 đồng (Kể cả số chi 

chuyển giao giữa ngân sách quận và phường là: 5.969.744.000 đồng)
(Một trăm hai mươi bảy tỷ, bảy trăm lẻ năm triệu, chín trăm bốn mươi mốt ngàn, 

năm trăm chín mươi hai đồng)
Trong đó:
- Ngân sách quận chi : 105.778.421.712 đồng
(Một trăm lẻ năm tỷ, bảy trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm hai mươi mốt ngàn, 

bảy trăm mười hai đồng).
- Ngân sách phường chi :     21.927.519.880 đồng
(Hai mươi mốt tỷ,  chín trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm mười chín ngàn, tám 

trăm tám mươi đồng).
3. Kết dư ngân sách :   50.769.682.995 đồng
( Năm mươi tỷ, bảy trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi hai ngàn, chín 

trăm chín mươi lăm đồng)
Trong đó :
- Ngân sách quận :   45.023.026.086 đồng

(Bốn mươi lăm tỷ, không trăm hai mươi ba triệu, không trăm hai mươi sáu ngàn, 
không trăm tám mươi sáu đồng)

- Ngân sách phường :       5.746.656.909 đồng
(Năm tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm năm mươi sáu ngàn, chín trăm lẻ 

chín đồng)
Điều 2. Hội đồng nhân dân quận lưu ý 
- Đồng ý cho kết chuyển 100% số kết dư ngân sách năm 2007 vào ngân sách quận 

và phường năm 2008.
- Tăng cường việc giám sát thường xuyên tình hình thực hiện quản lý thu, chi, cấp 

phát ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách hiện hành. 
- Thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính, công khai quyết toán các công 

trình xây dựng cơ bản, thu chi các quỹ theo quy định hiện hành của nhà nước.



Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Thanh Khê khoá IX, nhiệm kỳ 
2004-2009, Kỳ họp thứ 10  thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2008.

                                              CHỦ TỊCH

Trần Văn Năm


