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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
QUẬN HẢI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số: 35/2007/NQ-HðND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Châu, ngày 26 tháng 6 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
“Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn,
quyết toán chi ngân sách ñịa phương năm 2006”
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU
KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ñược Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 16/12/2002 và Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày
06/6/2003 của Chính phủ Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách
Nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 73/2003/Nð-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành
Quy chế xem xét, quyết ñịnh dự toán và phân bổ ngân sách ñịa phương, phê chuẩn
quyết toán ngân sách ñịa phương;
Sau khi nghe Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn, quyết
toán chi ngân sách ñịa phương năm 2006 của UBND quận Hải Châu ngày 21/5/2007;
báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội HðND quận Hải Châu và ý kiến của ñại
biểu HðND quận Hải Châu,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước quận Hải Châu năm
2006.
+ Tổng thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn là: 386.736.253.851 ñồng (Ba trăm
tám mươi sáu tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu, hai trăm năm mươi ba ngàn, tám trăm
năm mươi mốt ñồng), bao gồm :
- Ngân sách Trung ương :

39.324.585.573 ñồng

- Ngân sách Thành phố :

171.186.428.810 ñồng

- Ngân sách quận, phường : 176.225.239.468 ñồng
+ Tổng thu ngân sách theo dự toán thành phố giao là: 310.297.673.678 ñồng
(Ba trăm mười tỷ, hai trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi ba ngàn, sáu
trăm bảy mươi tám ñồng). Trong ñó:

