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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thuận An, ngày 31 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ dự toán
và vốn ñầu tư năm 2014
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức HðND-UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND-UBND ngày
03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HðND ngày 20/12/2013 của HðND thị xã
Thuận An về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2013/NQ-HðND ngày 20/12/2013 của HðND thị xã
Thuận An về việc phân bổ vốn ñầu tư và xây dựng cơ bản năm 2014;
Xét ñề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 1362/TTr-TC-KH
ngày 31/12/2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ dự toán ngân sách và kế hoạch vốn
ñầu tư năm 2014 như sau:
1. Tổng thu trên ñịa bàn là 2.427,21 tỷ ñồng tăng 1,19% so với dự toán tỉnh giao
(kèm phụ lục I).
2. Tổng chi ngân sách ñịa phương là 1.041,655 tỷ tăng 20,2% so với dự toán
tỉnh giao (kèm phụ lục II).
3. Phân bổ dự toán chi cân ñối ngân sách thị xã số tiền 915,192 tỷ ñồng (kèm
phụ lục III); dự toán thu ngân sách nhà nước khối xã, phường số tiền 852,773 tỷ ñồng
và dự toán chi ngân sách nhà nước khối xã, phường số tiền 118,463 tỷ ñồng (kèm phụ
lục IV).
4. Tổng vốn ñầu tư và xây dựng là 425 tỷ ñồng, bao gồm nguồn vốn xổ số kiến
thiết 80 tỷ ñồng, nguồn vốn tỉnh bổ sung 45 tỷ ñồng, nguồn vốn ñầu tư theo phân cấp
300 tỷ ñồng (kèm phụ lục V).

