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CÔNG BÁO

Số 50 - 31 - 12 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 13/2010/Qð-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 31 tháng 12 năm 2010

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc kế hoạch ñiều hòa vốn ñầu tư - xây dựng năm 2010
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ THỦ DẦU MỘT
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết ñịnh số 4323/Qð-UBND ngày 30/12/2010 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch ñiều hòa vốn ñầu tư - xây dựng
cơ bản năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2010/NQ-HðND ngày 30/7/2010 của Hội ñồng
nhân dân thị xã Thủ Dầu Một, khóa IX - Kỳ họp thứ 16 về việc phê chuẩn kế hoạch
ñiều chỉnh vốn ñầu tư - xây dựng năm 2010;
Theo ñề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Thủ Dầu Một tại
Tờ trình số 276/TTr-KHðT ngày 31/12/2010 về việc kế hoạch ñiều hòa vốn ñầu tư xây dựng năm 2010,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều hòa vốn ñầu tư - xây dựng năm 2010 của thị xã Thủ Dầu Một là
581 tỷ 930 triệu ñồng (Năm trăm tám mươi mốt tỷ, chín trăm ba mươi triệu ñồng).
ðiều hòa vốn tăng 25 tỷ 904 triệu ñồng so với kế hoạch ñiều chỉnh năm 2010, trong
ñó:
- Vốn tỉnh trực tiếp quản lý: Giảm 200 triệu ñồng.
- Vốn xổ số kiến thiết: Tăng 19 tỷ 335 triệu ñồng.
- Vốn hỗ trợ thực hiện NQ 66: Tăng 09 tỷ 759 triệu ñồng.
- Vốn Sự nghiệp kiến thiết thị chính: Giảm 02 tỷ 990 triệu ñồng.
(Phụ lục kèm theo)

