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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
QUẬN SƠN TRÀ

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

_______________________

________________________________________________

Số:24/2007/NQ-HðND

Sơn Trà, ngày 26 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn,
chi ngân sách ñịa phương và phương án phân bổ ngân sách
quận Sơn Trà năm 2008
__________________________

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN QUẬN SƠN TRÀ
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ 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 ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ qui
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm
2007 phương án phân bổ, phân cấp nhiệm vụ và cơ chế ñiều hành dự toán ngân sách
nhà nước năm 2008, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HðND quận và ý kiến
của các vị ñại biểu HðND,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn quận Sơn Trà năm 2008 là:
55.220 triệu ñồng , bao gồm:
1. Thu cân ñối ngân sách: 47.700 triệu ñồng.
2. Thu ñể lại quản lý chi qua ngân sách: 7.520 triệu ñồng.
3. Quận trực tiếp quản lý thu: 42.785 triệu ñồng.
4. Phường trực tiếp quản lý thu: 12.435 triệu ñồng.
ðiều 2. Dự toán chi ngân sách ñịa phương năm 2008 là 92.721 triệu ñồng, bao
gồm:
1. Chi ngân sách cấp quận: 77.396 triệu ñồng.
2. Chi ngân sách cấp phường : 15.325 triệu ñồng.
* Phân theo lĩnh vực chi như sau:
- Chi ñầu tư xây dựng cơ bản: 5.000 triệu ñồng.

