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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ THUẬN AN

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

Số: 04/2013/NQ-HðND

Thuận An, ngày 20 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về việc phân bổ dự toán thu - chi Ngân sách Nhà nước năm 2014
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ñược Quốc hội
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;
Sau khi xem xét Tờ trình số 2719/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 của
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước
năm 2014. Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội ñồng nhân dân thị
xã và ý kiến của ñại biểu tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Hội ñồng nhân dân thị xã thống nhất thông qua dự toán thu - chi ngân sách nhà
nước năm 2014. Cụ thể như sau:

ðiều 1. Thu - chi Ngân sách Nhà nước năm 2014
1. Tổng thu Ngân sách Nhà nước năm 2014 trên ñịa bàn là 2.427,21 tỷ ñồng
(bằng chữ: Hai nghìn bốn trăm hai mươi bảy tỷ, hai trăm mười triệu ñồng). Trong ñó:
a) Thu cân ñối ngân sách là 2.263,267 tỷ ñồng.
b) Thị xã trực tiếp thu là 1.223,686 tỷ ñồng.
c) Ngân sách ñịa phương ñược hưởng ñưa vào cân ñối là 1.189,811 tỷ ñồng,
trong ñó: Ngân sách cấp thị xã là 1.127,142 tỷ ñồng.
2. Tổng chi Ngân sách ñịa phương năm 2014 là 1.041,655 tỷ ñồng (bằng chữ:
Một nghìn bốn mươi mốt tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu ñồng), trong ñó: Chi ngân
sách cấp thị xã là 923,192 tỷ ñồng.

