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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

 
Số: 44/2006/ NQ-HðND 

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

 
               Việt Trì, ngày 14 tháng 12 năm 2006 

 
NGHỊ QUYẾT 

Về việc giao chỉ tiêu ngân sách phường, xã năm 2007 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 7 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số: 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 quy ñịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số: 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh về quản lý ngân sách xã và các hoạt ñộng tài chính khác của phường, xã,thị trấn; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 116/UBND-TC ngày 5 tháng 12 năm 2006 của 
UBND thành phố về kết quả thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2006 và dự toán 
ngân sách Nhà nước năm 2007; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HðND 
thành phố và thảo luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

I - GIAO CHỈ TIÊU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO CÁC PHƯỜNG, XÃ 
NĂM 2007 NHƯ SAU: 

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên ñịa bàn phường, xã: 67.536 triệu ñồng 

- Thu ngân sách phường, xã ñược hưởng: 17.832 triệu ñồng  

Trong ñó:  + Thu ñiều tiết:     12.177 triệu ñồng  

   + Thu bổ sung cân ñối ngân sách:  5.655 triệu ñồng 

- Chi ngân sách phường, xã: 17.832 triệu ñồng 

Trong ñó:  + Chi ñầu tư xây dựng:      5.570 triệu ñồng  

   + Chi thường xuyên:     11.933 triệu ñồng  

   + Dự phòng ngân sách phường, xã:       329 triệu ñồng 

II - TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Hội ñồng nhân dân thành phố giao: UBND thành phố chỉ ñạo và hướng dẫn các 
phường, xã thực hiện nghị quyết này. 
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- Thường trực HðND, các ban và ñại biểu HðND thành phố tăng cường kiểm 
tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược HðND thành phố Việt Trì khóa XVIII, kỳ họp thứ 7                    
thông qua. 

CHỦ TỊCH 

ðinh Phan Rang (ñã ký) 


