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Độc lập – Tự do –  ạnh phúc 

 

Số:    08 /TTr-UBND  Phan Thiết, ngày   13 tháng 01 năm 2023 

TỜ TRÌ   

V  phương án sử dụng nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2021 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố. 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi ti t thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi ti t và hướng d n thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi ti t thi hành một số 

điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quy t số 11/NQ-HĐND ngày 07/07/2022 của HĐND thành phố 

Phan Thi t về việc phê duyệt tổng quy t toán ngân sách thành phố năm 2021; 

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, thông qua phương 

án sử dụng k t dư ngân sách thành phố số tiền 2.879 triệu đồng (bằng chữ: Hai tỷ, 

tám trăm bảy mươi chín triệu đồng) như sau: 

1. Hỗ trợ Công an tỉnh Bình Thuận mua sắm ô tô tải đảm bảo an ninh trật tự 

trang bị cho Công an các phường, xã thuộc Công an thành phố Phan Thi t từ nguồn 

k t dư của ngân sách cấp thành phố với số tiền 2.653 triệu đồng. 

(07 phường, xã gồm: Đức Nghĩa, Thanh Hải, Đức Thắng, Đức Long, Phú 

Trinh, Bình Hưng, Hưng Long; mỗi phường, xã là 379 triệu đồng/xe).  

2. Hỗ trợ cho UBND phường Đức Nghĩa mua sắm bàn gh  Hội trường với số 

tiền 226 triệu đồng. 

UBND thành phố kính trình HĐND thành phố xem xét, cho ý ki n. 

* Đính kèm:  Hồ sơ liên quan đ n kinh phí mua xe ô tô./. 
 

Nơi nhận:  
- Thường trực Thành ủy (b/cáo); 

- CT. UBND thành phố;   

- Phòng Tài chính - K  hoạch; 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu: VT, TC (M). 
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  Phan  guyễn Hoàng Tân 
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