
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH PHỐ PHỦ QUÓC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: OÌẮ /NQ-HĐND Phú Quốc, ngày^SQ thảngỂỉmăm 2022

NGHỊ QUYÉT
về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố năm 2022

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC
KHÓA II, KỲ HỌP THỬ MƯỜI

Căn cứ Luật To chức Chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015
và Luật sửa đoi, bo sung một số điều của Luật Tố chức Chính phủ và Luật tô
chức chính quyển địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015;
Xét Tờ ừ'mh số 327/TTr-ƯBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của ủy ban

nhân dân thành phố Phủ Quốc về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành
phô năm 2022; Bảo cảo thẩm ữa Ban kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân
thành phô; ỷ kiên thảo luận của đại biếu Hội đồng nhản dân tại kỳ họp.

QƯYÉT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố năm 2022, cụ thể
như sau:

- Dự toán chi đầu năm (1) 2.323,519 tỷ đồng
- Dự toán chi điều chỉnh giữa năm (2) 3.683,428 tỷ đồng
- Dự toán chi điều chỉnh cuối năm (3) 3.641,456 tỷ đồng
- Sô chênh lệch dự toán chi điều chỉnh cuối năm so với dự toán chi điều

chỉnh giữa năm giảm (4)= (3)-(2) 41,972 tỷ đồng
Chi tiết dự toán sau khi điều chỉnh như sau:
A. Chi đầu tư phát triển 2.340,209 tỷ đồng
I. Nguồn Trung ương và tỉnh cấp
1. Nguôn Trung ương hô trợ có mục tiêu 163,500 tỷ đông
2. Nguồn Xổ số-kiến thiết ^ 34,120 tỷ đồng
3. Nguồn 40% tiền sử dụng đất tỉnh cấp bổ sung 76,300 tỷ đồng
4. Nguôn cân đối ngân sách địa phương tỉnh cấp 220,974 tỷ đồng
II. Nguồn ngân sách thành phố
1. Nguồn 60% tiền sử dụng đật 585,600 tỷ đồng
2. Nguồn ngân sách thành phố bổ sung (ghi thu ghi chi) 100,000 tỷ đồng
3. Chi bồi thường từ nguồn kết dư 2021: 252,065 tỷ đồng

(UBND thành phố Phủ Quốc trĩnh xin tỉnh cho chủ trương khi thực hiện nội
dung này)

4. Chi bồi thường dự án Khu du lịch ven biển Bắc Bãi Trường do Công ty
TNHH XD Đông Nam làm chủ đầu tư từ kết dư 2021: 11,569 tỷ đồng



(ƯBND thành phố Phú Quốc trình xỉn tỉnh cho chủ trương khi thực hiện nội
dung này)

5. Chi từ nguồn kết dư năm 2021 chuyển sang
III. Vấn chuyển nguồn từ nảm 2021 sang năm 2022
1. Nguồn Trung ương và tỉnh
2. Nguồn ngân sách thành phố
B. Chi thường xuyên
1. Chi sự nghiệp kinh tế
2. Chi sự nghiệp môi trường, du lịch
3. Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo
4. Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình
5. Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin
6. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao
7. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình
8. Chi đảm bảo xã hội
9. Chi quản lý hành chính
10. Chi quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội
11. Chi khác
c. Chi thực hiện cảỉ cách tiền lương
D. Chi khen thưởng
£. Chi dự phòng
F. Chỉ bẩ sung ngân sách xã
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng nhân dân thành phố giao ủy ban nhân dân thành phố triển

khai, thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ

đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Phú Quốc khóa II,
kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kê từ
ngày ký./.

84,031 tỷ đồng.

595,157 tỷ đồng
216,893 tỷ đồng

1.184,706 ty đồng
532,711 tỷ đồng

80,701 tỷ đồng
260,444 tỷ đồng
170,813 tỷ đồng

8,200 tỷ đồng
1,120 tỷ đồng
1,307 tỷ đồng

59,312 tỷ đồng
49,491 tỷ đồng
10,607 tỷ đồng
10,000 tỷ đồng
2,000 tỷ đồng
1,500 tỷ đồng

10,151 tỷ đồng
102,890 tỷ đồng

Nơi nhận:
- HĐND, UBND tinh;
- Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị TP Phú Quốc);
- Thường trực Thành uỷ;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phổ;
- Uỷ ban MTTQ VN thành phố;
- Các Ban của HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường;
- Cổng thông tin điện tử;
- LĐVP + CVNC;
-Lưu:VT. .

CHỦ TỊCH
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Nguyễn Đức Kỉnh


