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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 12/2011/NQ-HðND

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 03 tháng10 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn ñiều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn,
quyết toán chi ngân sách ñịa phương năm 2009
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016, KỲ HỌP THỨ 2 (BẤT THƯỜNG)
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng 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 ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 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 tháng 6 năm 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;
Trên cơ sở Công văn số 11736/BTC-NSNN ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ
Tài chính về việc bổ sung Quyết toán ngân sách năm 2009 của thành phố ðà Nẵng;
Sau khi nghe Tờ trình số 6047/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 Ủy ban
nhân dân thành phố ðà Nẵng về việc bổ sung quyết toán ngân sách năm 2009, Báo
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của các vị ñại biểu Hội ñồng
nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thống nhất ñiều chỉnh bổ sung quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước
và kết dư ngân sách ñịa phương năm 2009 ñã ñược phê chuẩn tại Nghị quyết số
99/2010/NQ-HðND ngày 02/12/2010 của Hội ñồng nhân dân thành phố theo Tờ
trình số 6047/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố, cụ thể:
1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng năm 2009 là
14.501.236 triệu ñồng, số ñã phê chuẩn theo Nghị quyết số 99/2010/NQ-HðND là
14.231.236 triệu ñồng, tăng 270.000 triệu ñồng; trong ñó:
- Tăng thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách ñịa phương là
486.862 triệu ñồng, số ñã phê chuẩn theo Nghị quyết số 99/2010/NQ-HðND là
316.862 triệu ñồng, tăng 170.000 triệu ñồng.

