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Số:  38/2007/NQ-HĐND         Hải Châu, ngày 20 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,

chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách
quận Hải Châu năm 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU
KHOÁ III KỲ HỌP THỨ 9

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 quyết số 38/2006/NQ-HĐND ngày 20/7/2006 của HĐND thành 

phố và Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 23/10/2006 của UBND thành phố 
quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, thời kỳ ổn định ngân sách, định mức 
phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương từ năm 2007 đến 2010 của thành phố Đà 
Nẵng; 

Căn cứ Nghị quyết số: 58/2007/NQ-HĐND ngày 7/12/2007 của HĐND thành 
phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và 
phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2008;

Căn cứ Quyết định số: 9956/UBND ngày 17/12/2007 của UBND thành phố Đà 
Nẵng về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008;

Sau khi nghe Báo cáo số: 104/BC-UBND ngày 5/12/2007 của UBND quận về 
tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 và xây dựng dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2008; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HĐND quận và ý 
kiến của các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2008 trên địa bàn quận Hải Châu 
là: 252.447.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi bảy triệu 
đồng), gồm:

1.Thu từ thuế CTNNQD     :    174.040.000.000 đồng
2.Thu từ thuế nhà đất     :        5.300.000.000 đồng
3.Thu từ phí, lệ phí và thu khác ngân sách :            3.249.000.000 đồng
4.Thu chuyển quyền sử dụng đất         :          24.000.000.000 đồng
5.Thu lệ phí trước bạ     :             34.000.000.000 đồng



6.Thu để lại quản lý qua NSNN   :      11.858.000.000 đồng
* Phân bổ nhiệm vụ thu 
   + Cấp quận thu        :  166.264.000.000 đồng
          + Cấp phường thu (kể cả đội thuế phường ):    86.183.000.000 đồng

* Trong tổng nguồn thu ngân sách trên địa bàn và kể cả thu chuyển giao giữa 
các cấp ngân sách, thu chuyển nguồn và giảm trừ 5% tiết kiệm để xây bệnh viên ung 
bướu thì tổng thu ngân sách địa phương được hưởng là 196.995.000.000 đồng (Một 
trăm chín mươi sáu tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu đồng). 

Trong đó:
- Ngân sách quận : 166.727.000.000đồng 
- Ngân sách phường :   30.268.000.000đồng 

Điều 2: Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2007 là 196.995.000.000 đồng 
(Một trăm chín mươi sáu tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu đồng). Gồm:

1. Chi ngân sách cấp quận : 166.727.000.000đồng 
Trong đó:  
+ Chi cho đầu tư phát triển :     28.836.000.000 đồng
+ Chi thường xuyên :   121.204.000.000 đồng 
+ Dự phòng ngân sách :       4.888.000.000 đồng
+ Chi từ nguồn để lại QLQNSĐP:     11.799.000.000 đồng
2. Chi ngân sách cấp phường :    30.268.000.000 đồng 
Điều 3: Thống nhất phương án phân bổ ngân sách cấp quận và cơ chế điều hành 

ngân sách Nhà nước năm 2008 đã được UBND quận Hải Châu trình bày tại Báo cáo 
104/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2007. 

Điều 4: Ủy ban nhân dân quận căn cứ nghị quyết này tiến hành giao dự toán thu 
ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2008 cho từng ngành, đơn vị, 
phường để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Hải Châu khoá III, nhiệm kỳ 
2004 - 2009 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007./.

                                              CHỦ TỊCH

Ngô Văn Dũng


