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CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 05-02-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
Số: 10/2014/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 22 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách thành phố Đồng Hới năm 2014
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
KHÓA XX - KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;
Sau khi xem xét Tờ trình số 246/TTr-UBND ngày 12/12/2014 của UBND thành
phố về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách thành phố năm 2014 và ý kiến
của các vị đại biểu HĐND thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung các nguồn kinh phí thuộc dự toán ngân
sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2014 như sau:
1. Điều chỉnh nội dung một số nhiệm vụ chi:
- Điều chỉnh tăng: 8.213.000.000 đồng (bằng chữ: Tám tỷ hai trăm mười ba triệu
đồng chẵn).
- Điều chỉnh giảm: 8.213.000.000 đồng (bằng chữ: Tám tỷ hai trăm mười ba triệu
đồng chẵn).
2. Bổ sung nội dung một số nhiệm vụ chi số tiền: 6.092.353.451 đồng (bằng chữ:
Sáu tỷ không trăm chín mươi hai triệu ba trăm năm mươi ba ngàn bốn trăm năm mươi
mốt đồng).
Nguồn vốn bổ sung: Nguồn kết dư ngân sách năm 2013.
Điều 2. HĐND thành phố giao cho UBND thành phố tổ chức triển khai thực
hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Thường trực HĐND và hai Ban HĐND và các đại biểu HĐND có
trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày thông qua.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khóa XX, kỳ họp thứ 11 thông qua
ngày 18 tháng 12 năm 2014./.
KT. CHỦ TỊCH
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