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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 

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 Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày  20 tháng 6 năm 2008 của UBND 
quận Cẩm Lệ về việc đề nghị  Hội đồng nhân dân quận phê chuẩn quyết toán ngân sách 
năm 2007;

Theo Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo 
luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận năm 2007 
là 102.247.381.908 đồng (Một trăm lẻ hai tỷ, hai trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm tám 
mươi mốt ngàn, chín trăm lẻ tám đồng). Trong đó, thu ngân sách địa phương được 
hưởng là 100.785.849.833 đồng (Một trăm tỷ, bảy trăm tám mươi lăm triệu, tám trăm 
bốn mươi chín ngàn, tám trăm ba mươi ba đồng). Gồm:

- Ngân sách quận : 83.191.889.472 đồng
- Ngân sách phường : 17.593.960.361 đồng

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2007 là 
92.779.638.288 đồng (Chín mươi hai tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm ba 
mươi tám ngàn, hai trăm tám mươi tám đồng).Gồm:

- Ngân sách quận : 75.921.402.593 đồng
- Ngân sách phường : 16.858.235.695 đồng



Điều 3. Kết dư ngân sách địa phương là 8.006.211.545 đồng (Tám tỷ, không trăm 
lẻ sáu triệu, hai trăm mười một ngàn, năm trăm bốn mươi lăm đồng).Gồm:

- Ngân sách quận : 7.270.486.879 đồng
- Ngân sách phường: :    735.724.666 đồng

Thống nhất chuyển số kết dư ngân sách địa phương năm 2007 nói trên vào nguồn 
thu ngân sách năm 2008 theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Cẩm Lệ, khoá I, nhiệm kỳ 2004-
2009, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2008./.
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Trần Kim Văn


