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NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán 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 12

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;
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 báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán 
chi ngân sách địa phương năm 2007 của UBND quận Ngũ Hành Sơn tại Tờ trình số 
91/TTr-UBND ngày 24/6/2008 về việc xin phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2007;

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận và ý kiến thảo luận 
của các đại biểu HĐND quận Ngũ Hành Sơn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Ngũ 
Hành Sơn năm 2007.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận là 81.652.598.649 đồng (Tám 
mươi mốt tỷ, sáu trăm năm mươi hai triệu, năm trăm chín mươi tám nghìn, sáu trăm 
bốn mươi chín đồng), trong đó:

Ngân sách địa phương được hưởng là 75.971.266.259 đồng (Bảy mươi lăm tỷ, 
chín trăm bảy mươi mốt triệu, hai trăm sáu mươi sáu nghìn, hai trăm năm mươi chín 
đồng), gồm:

- Ngân sách quận : 66.312.202.441 đồng



- Ngân sách phường :   9.659.063.818 đồng
Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của quận Ngũ Hành Sơn 

năm 2007.
Tổng chi ngân sách địa phương là 69.022.407.367 đồng (Sáu mươi chín tỷ, không 

trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm lẻ bảy nghìn, ba trăm sáu mươi bảy đồng), trong đó:
- Ngân sách quận : 60.278.833.066 đồng
- Ngân sách phường :   8.743.574.301 đồng
Điều 3. Kết dư ngân sách địa phương năm 2007.
Kết dư ngân sách địa phương là 6.948.858.892 đồng (Sáu tỷ, chín trăm bốn mươi 

tám triệu, tám trăm năm mươi tám nghìn, tám trăm chín mươi hai đồng), trong đó:
- Ngân sách quận : 6.033.369.375 đồng
- Ngân sách phường :    915.489.517 đồng
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Ngũ Hành Sơn khóa III, nhiệm 

kỳ 2004 - 2009, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./.

                                              CHỦ TỊCH

Hoàng Thư Sinh


