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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
QUẬN LIÊN CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số:41/2007/NQ-HðND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Liên Chiểu, ngày 12 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về ñiều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản
và vốn sự nghiệp kinh tế năm 2007-2008 quận Liên Chiểu
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU
NHIỆM KỲ 2004-2009, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn
bản hướng dẫn thực hiện Luật;
Sau khi nghe báo cáo tình hình nhu cầu về ñầu tư xây dựng cơ bản và sự
nghiệp kinh tế năm 2007 theo Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm
2007 của Uỷ ban nhân dân quận Liên Chiểu; Ý kiến thảo luận của các vị ñại
biểu Hội ñồng nhân dân quận,
QUYẾT NGHỊ:
I. Thông qua ñiều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn ñầu tư xây dựng cơ bản,
vốn sự nghiệp kinh tế năm 2007-2008 quận Liên Chiểu (có danh mục ñính kèm)
như sau:
1. Tổng vốn xây dựng cơ bản bổ sung cho 24 công trình năm 2007-2008:
4.000.000.000 ñồng (trong ñó: 01 công trình có vốn ñầu tư 02 năm 2007-2008).
2. Tổng vốn sự nghiệp kinh tế bổ sung cho 05 dự án năm 2007:
250.000.000 ñồng.
3. ðiều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2007 từ công trình nhà làm việc
khối Dân vận Mặt trận quận Liên Chiểu sang xây dựng công trình Nghĩa trang
Liệt sĩ quận Liên Chiểu: 200.000.000 ñồng.
II. Thông qua phương án phân bổ kế hoạch tại Tờ trình số 173/TTr-UBND
của Uỷ ban nhân dân quận Liên Chiểu. Hội ñồng nhân dân quận giao Uỷ ban
nhân dân quận triển khai Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát
sinh ñiều chỉnh, bổ sung, Uỷ ban nhân dân quận thực hiện theo các quy ñịnh của
Luật Ngân sách Nhà nước.

