
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

Số: 212/NQ-HĐND    Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018

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

quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính 
phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa 
phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - 
ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, 
phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Sau khi nghe Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết 
toán chi ngân sách địa phương năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại 
Tờ trình số 9464/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018, 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, vay ngân sách địa 
phương năm 2017

Tổng thu ngân sách nhà nước, vay ngân sách địa phương năm 2017 là 
35.776.265 triệu đồng (Ba mươi lăm nghìn, bảy trăm bảy mươi sáu tỷ, hai trăm sáu 
mươi lăm triệu đồng), được phân chia cho các cấp ngân sách như sau:

1. Tổng thu ngân sách trung ương là 8.468.843 triệu đồng (Tám nghìn, bốn 
trăm sáu mươi tám tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu đồng).

2. Tổng thu ngân sách địa phương là 27.307.422 triệu đồng (Hai mươi bảy 
nghìn, ba trăm lẻ bảy tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu đồng), gồm:

a) Ngân sách thành phố : 21.514.759 triệu đồng.

Trong đó: 



- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là :   1.676.843 triệu đồng. 

- Vay ngân sách địa phương :        62.289 triệu đồng.

b) Ngân sách quận, huyện :   4.873.610 triệu đồng.

c) Ngân sách phường, xã :      919.053 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương (không kể vay ngân sách địa phương 62.289 
triệu đồng) là 27.245.133 triệu đồng.

Điều 2. Phê chuẩn quyết toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà 
Nẵng năm 2017

Tổng chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2017 là 
24.436.694 triệu đồng (Hai mươi bốn nghìn, bốn trăm ba mươi sáu tỷ, sáu trăm chín 
mươi bốn triệu đồng), gồm:

1. Ngân sách thành phố : 19.215.585 triệu đồng.

Trong đó: Chi chuyển nguồn sang năm 2018 là 8.409.168 triệu đồng, trong đó: 
Chi đầu tư phát triển thực hiện chuyển sang năm sau theo quy định của Luật đầu tư 
công 2.216.680 triệu đồng, nguồn cải cách tiền lương 2.310.889 triệu đồng, nguồn trả 
nợ vay chính quyền địa phương 1.150.000 triệu đồng.

2. Ngân sách quận, huyện :   4.360.849  triệu đồng.

3. Ngân sách phường, xã :       860.260 triệu đồng.

Điều 3. Kết dư và xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2017
1. Qua cân đối thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 thì kết dư thu chi cân 

đối ngân sách là 2.808.439 triệu đồng, sau khi cộng vay ngân sách địa phương 62.289 
triệu đồng và trừ chi trả nợ gốc ngân sách địa phương 1.572.500 triệu đồng thì kết dư 
thực tế ngân sách địa phương là 1.298.228 triệu đồng, gồm:

a) Kết dư ngân sách cấp thành phố   :    726.674 triệu đồng, gồm:

- Các nhiệm vụ còn tiếp tục thực hiện là 249.147 triệu đồng, gồm: dư nợ tạm 
ứng xây dựng cơ bản và kinh phí thường xuyên tiếp tục theo dõi thu hồi trong năm 
2018 là 195.300 triệu đồng; kinh phí tài trợ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 50.538 
triệu đồng; kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ di dời Làng Vân 3.309 triệu 
đồng.

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương: 
58.927 triệu đồng (theo Công văn số 566/HĐND-KTNS ngày 26 tháng 6 năm 2018 
của Thường trực HĐND thành phố về phương án sử dụng số tăng thu ngân sách 
thành phố năm 2017).

- Tồn quỹ thực tế ngân sách thành phố là 418.600 triệu đồng.

b) Kết dư ngân sách cấp quận, huyện :    512.761 triệu đồng



c) Kết dư ngân sách phường, xã :      58.793 triệu đồng

2. Xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2017

a) Kết dư ngân sách thành phố:

Kết dư thực tế ngân sách thành phố (sau khi trừ kinh phí chuyển vào thu ngân 
sách năm 2018 để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ 249.147 triệu đồng và chi bổ sung quỹ 
dự trữ tài chính từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương 58.927 triệu đồng) được trích 
năm mươi phần trăm (50%) chuyển vào quỹ dự trữ tài chính với số tiền là 209.300 
triệu đồng; Số còn lại 209.300 triệu đồng chuyển vào thu ngân sách thành phố năm 
2018.

b) Kết dư ngân sách quận, huyện và ngân sách phường, xã: kết chuyển một trăm 
phần trăm (100%) vào thu ngân sách năm 2018 tương ứng với mỗi cấp ngân sách (Kèm 
theo các biểu mẫu quyết toán theo quy định).

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, 
nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018 và có hiệu 
lực kể từ ngày thông qua./.

      CHỦ TỊCH
 Nguyễn Nho Trung   


