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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:99 /2010/NQ-HĐND                Đà Nẵng, ngày 02 tháng 12  năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, 

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2004-2011, KỲ HỌP THỨ 17

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 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại 
Tờ trình số 7259 /TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2010, Báo cáo thẩm tra của Ban 
Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng năm 2009.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 14.231.236 triệu đồng (Mười bốn 
nghìn hai trăm ba mươi mốt tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu đồng), được phân chia cho 
các cấp ngân sách như sau:

1. Tổng thu ngân sách trung ương là 2.935.302 triệu đồng (Hai nghìn chín trăm 
ba mươi lăm tỷ, ba trăm lẻ hai triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 11.295.934 triệu đồng (Mười một nghìn 
hai trăm chín mươi lăm tỷ, chín trăm ba mươi bốn triệu đồng), gồm:

a) Ngân sách thành phố : 9.872.846 triệu đồng.
Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là: 316.863 triệu đồng. 
b) Ngân sách quận, huyện : 1.224.156 triệu đồng.
c) Ngân sách phường, xã :    198.932 triệu đồng.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà 
Nẵng năm 2009.
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Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2009 là 
10.475.655 triệu đồng (Mười nghìn bốn trăm bảy mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi 
lăm triệu đồng), gồm:

1. Ngân sách thành phố : 9.133.065 triệu đồng.
Trong đó: Chi chuyển nguồn sang năm 2010 là 3.598.795 triệu đồng, gồm: chi 

chuyển nguồn các khoản trong cân đối ngân sách là 3.531.652 triệu đồng, chi chuyển 
nguồn các khoản để lại chi quản lý qua ngân sách là 67.143 triệu đồng.

2. Ngân sách quận, huyện : 1.156.228 triệu đồng.
3. Ngân sách phường, xã :    186.362 triệu đồng.

Điều 3. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2009.
1. Kết dư ngân sách địa phương năm 2009 : 820.279 triệu đồng.
a) Kết dư ngân sách thành phố      : 739.781 triệu đồng. 
- Kết dư cân đối ngân sách : 729.439 triệu đồng;
Trong đó: kinh phí chuyển vào thu ngân sách năm 2010 để tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ và theo dõi thu hồi ngân sách là 278.983 triệu đồng. 
- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 10.342 triệu đồng. 
b) Kết dư ngân sách quận, huyện  : 67.928 triệu đồng.
- Kết dư cân đối ngân sách : 64.730 triệu đồng;
- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 3.198 triệu đồng.  
c) Kết dư ngân sách phường, xã : 12.570 triệu đồng.
- Kết dư cân đối ngân sách : 11.957 triệu đồng; 
- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách: 613 triệu đồng.  

2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2009.
a) Kết dư ngân sách thành phố:
- Kết dư cân đối ngân sách thành phố (sau khi trừ kinh phí chuyển vào thu 

ngân sách năm 2010 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ) được trích năm mươi phần trăm 
(50%) chuyển vào Quỹ Dự trữ tài chính với số tiền là 225.228 triệu đồng; Số còn lại 
225.228 triệu đồng chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 2010.

- Kết dư từ nguồn thu để lại chi quản lý qua ngân sách là 10.342 triệu đồng 
chuyển vào thu để lại quản lý chi qua ngân sách thành phố năm 2010.

b) Kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã: kết chuyển một trăm 
phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2010 tương ứng với mỗi cấp ngân sách.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 
2004 - 2011, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2010./.

CHỦ TỊCH

          Nguyễn Bá Thanh


