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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 12 tháng 7 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018
của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2019
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 2311/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;
Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng
12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách
năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại
biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết định dự toán sửa đổi, bổ sung phân bổ dự toán ngân sách năm
2019, như sau:
A. Dự toán bổ sung thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019:
(ĐVT: Triệu đồng)
Tổng số: (I+II+III+IV+V+VI)

548.052

I. Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu các năm trước

110.436

II. Nguồn vốn bán đấu giá khu đất tại số 209 đường 30/4

4.400

