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ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt phương án phân bổ ngân sách năm 2017

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 73/2003/Nð-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ
Quy chế xem xét, quyết ñịnh dự toán và phân bổ ngân sách ñịa phương, phê chuẩn
quyết toán ngân sách ñịa phương;
Xét Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 và xây dựng dự
toán thu, chi ngân sách năm 2017 và Tờ trình số 192/TTr-UBND ngày 28 tháng 11
năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách
năm 2017; Báo cáo thẩm tra số 157/BC-KTNS ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ban
Kinh tế-Ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng
nhân dân tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN), thu ngân sách ñịa
phương (NSðP) và chi ngân sách ñịa phương năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
với các chỉ tiêu như sau:
1. Dự toán thu NSNN trên ñịa bàn năm 2017
: 66.681,000 tỷ ñồng.
Gồm:
- Thu nội ñịa
: 26.881,000 tỷ ñồng.
(Trong ñó: thu từ nguồn XSKT là
:
1.100,000 tỷ ñồng)
- Thu từ dầu thô
: 22.450,000 tỷ ñồng.
- Thu từ hoạt ñộng xuất nhập khẩu
: 17.350,000 tỷ ñồng.
2. Dự toán thu NSðP năm 2017
: 15.312,178 tỷ ñồng.
Gồm ( Biểu số 1A):
- Các khoản thu NSðP ñược hưởng 100%
:
3.238,852 tỷ ñồng.

