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Số: 40/2007/NQ-HĐND            Liên Chiểu, ngày 12 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU KHOÁ III,
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi nghe báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006 của UBND quận 

trình tại Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2007, báo cáo thẩm tra của 
Ban Kinh tế-Xã hội HĐND quận và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND quận,

QUYẾT NGHỊ:

1. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006 như sau:
- Tổng thu ngân sách quận, phường: 88.682.438.301 đồng
Trong đó: + Ngân sách quận: 74.328.341.276 đồng

+ Ngân sách phường: 14.354.097.025 đồng
- Tổng chi ngân sách: 78.256.948.126 đồng
Trong đó: + Ngân sách quận: 64.297.580.824 đồng

+ Ngân sách phường: 13.959.367.302 đồng
- Kết dư ngân sách địa phương:   10.425.490.175 đồng
Trong đó: + Ngân sách quận:   10.030.760.452 đồng

+ Ngân sách phường:       394.729.723 đồng
Kết dư ngân sách quận, phường được kết chuyển vào thu ngân sách năm 2007.
2. Qua báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006 của UBND quận:
HĐND quận tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời UBND quận đề cao trách 

nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành trong việc thu, chi ngân sách theo đúng Luật Ngân 
sách Nhà nước.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 8 HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2004-
2009 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2007./.
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CHỦ TỊCH
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