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NGHỊ QUYẾT
Thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 8
tháng ñầu năm, ước thực hiện cả năm và báo cáo về tình hình thực hiện,
kế hoạch ñiều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2011.
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 Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Trên cơ sở xem xét các Báo cáo và Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, Báo
cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội ñồng nhân dân thành phố và ý
kiến của các vị ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Hội ñồng nhân dân thành phố cơ bản nhất trí với ñánh giá tình hình
thực hiện dự toán nhân sách nhà nước 8 tháng ñầu năm, nhiệm vụ và biện pháp ñiều
hành dự toán ngân sách những tháng cuối năm 2011, tình hình thực hiện và kế hoạch
ñiều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2011; thống nhất thông qua các Báo cáo số
129/BC-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2011 và Báo cáo số 138/BC-UBND ngày 29
tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố; ñồng thời, nhấn mạnh một số vấn
ñề sau:
1. ðánh giá chung về tình hình thu, chi ngân sách 8 tháng ñầu năm 2011
Nhìn chung thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn 8 tháng năm 2011 cơ bản ñạt
tiến ñộ thu so với dự toán HðND thành phố giao.
Công tác quản lý, ñiều hành thu, chi ngân sách ñảm bảo cân ñối ñủ nguồn ngân
sách ñể thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán, giải quyết kịp thời vốn ñể ñẩy nhanh
tiến ñộ các công trình trọng ñiểm; tập trung kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã
hội; thực hiện nghiêm túc tiết kiệm 10% chi thường xuyên, tạm dừng mua sắm xe ô
tô, thiết bị tài sản có giá trị cao, cho vay vốn hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu; hỗ trợ kinh
phí tổ chức các ñợt bán hàng bình ổn giá thực hiện kiềm chế lạm phát theo Nghị
quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.
2. Nhiệm vụ và một số biện pháp quản lý ñiều hành dự toán ngân sách
những tháng cuối năm 2011

