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CÔNG BÁO/Số 09+10/Ngày 11-02-2014

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN BẾN CÁT
Số: 66/2013/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Cát, ngày 26 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
trên ñịa bàn huyện năm 2014
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CÁT
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
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
về quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân
dân huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014; báo cáo thẩm tra của Ban
Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân huyện và ý kiến của các ñại biểu Hội ñồng nhân
dân huyện tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 của huyện Bến
Cát, cụ thể như sau:
1. Về thu ngân sách
a) Tổng thu ngân sách năm 2014: 874 tỷ 688 triệu ñồng, tăng 8% so với năm
2013.
- Tổng các khoản thu cân ñối ngân sách nhà nước: 869 tỷ 572 triệu ñồng, tăng
8% so với năm 2013.
- Tổng các khoản thu ñược ñể lại chi quản lý qua ngân sách: 05 tỷ 116 triệu
ñồng, tăng 1% so với năm 2013.
b) Tổng thu ngân sách ñịa phương năm 2014: 873 tỷ 980 triệu ñồng, tăng 4% so
với năm 2013.

