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1. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

31.875.723.000 ñồng.

2. Thu tiền bán tài sản:

130.000.000 ñồng.

3. Thu hồi các khoản chi năm trước:

125.000.000 ñồng.

4. Thu kết dư ngân sách năm 2007:

32.112.241.327 ñồng.

Trong ñó: - Kết dư ngân sách quận

29.321.578.200 ñồng.

- Kết dư ngân sách phường

2.790.663.127 ñồng.

II. ðIỀU CHỈNH BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:
1. Bổ sung dự toán nhiệm vụ chi năm 2008 từ các nguồn thu phạt vi phạm hành
chính các loại: 1.500.000.000 ñồng.
2. ðiều chỉnh, bổ sung và phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2008:
- Vốn chuẩn bị ñầu tư: rút vốn 25 danh mục; ñiều chỉnh tăng giảm 06 danh
mục; bổ sung mới 05 danh mục.
- Vốn quy hoạch: ñiều chỉnh giảm vốn 01 danh mục, tăng 01 danh mục.
- Vốn thực hiện: ñiều chỉnh, bổ sung và phân bổ danh mục ñầu tư năm 2008 là
31.814.000.000 ñồng.
(Kèm theo Phụ lục số 01)
3. Bổ sung và phân bổ chi thường xuyên cho các ngành và phường là:
2.317.657.000 ñồng. Cụ thể:
- Bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên thành phố chuyển có mục tiêu:
61.733.000 ñồng (trả lương công chức dự bị và phụ cấp cán bộ thú y cấp phường).
- Bổ sung nhiệm vụ chi từ kết dư ngân sách năm 2007: 2.091.213.000 ñồng.
- Phân bổ chi từ nguồn dự phòng 3% năm 2008 (Nghị quyết 06): 78.350.000 ñồng.
- Phân bổ chi từ nguồn chưa sử dụng của khối ðoàn thể (Nghị quyết 06):
86.361.000 ñồng.
(ðính kèm Phụ lục số 02)
4. Thực hiện tiết kiệm 10% chi phí chi thường xuyên của quận Cái Răng theo
Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố.

