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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 56/2013/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2013 

QUYET ĐỊNH 
về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Quyêt định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; 

Căn cứ Quyêt định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài 
chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014; 

Căn cứ Nghị quyêt số 25/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Khóa VIII, tại kỳ họp thứ 12 về dự toán và phân bổ 
ngân sách thành phố năm 2014; 

Xét đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 12694/STC-NS ngày 10 
tháng 12 năm 2013 về trình giao dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao cho cơ quan thu, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân 
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các quận - huyện chỉ tiêu về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014 ban hành 
kèm theo Quyết định này, như sau: 

1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 226.300 tỷ đồng. 

Trong đó: 

- Thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 

+ Chỉ tiêu pháp lệnh: 124.200 tỷ đồng. 

+ Chỉ tiêu phấn đấu: tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh. 

- Thu từ dầu thô: 27.300 tỷ đồng. 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 74.800 tỷ đồng. 

1.2. Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 2.040 tỷ đồng, bao gồm: 

- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.750 tỷ đồng. 

- Thu từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 290 tỷ đồng. 

1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 41.979,337 tỷ đồng. 

Trong đó: chi thường xuyên 29.500 tỷ đồng. 

1.4. Số bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố cho ngân sách từng quận -
huyện. 

(Cácphụ lục đính kèm). 

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2014 được giao, các sở, ban - ngành, Ủy 
ban nhân dân quận - huyện, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn 
để thực hiện cải cách tiên lương trong năm 2014 như sau: 

+ Sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ tiên lương và các khoản có tính 
chất lương). 

+ Sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2014 của các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu. Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc 
ngành y tế, sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, 
máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao, kinh phí chi trả phụ cấp 
thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật nếu đã kết cấu trong giá dịch vụ, khám 
chữa bệnh). 

+ Sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và 
trong tổ chức thực hiện). 
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Điều 3. Quy định điều tiết khoản thu phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân 
sách địa phương: 

Căn cứ tỷ lệ % trung ương điều tiết cho ngân sách thành phố từ nguồn thu phạt 
vi phạm hành chính trong tất cả các lĩnh vực, tỷ lệ phân chia cho các cấp ngân sách 
(thành phố, quận - huyện, phường - xã, thị trấn) như sau: 

- Ngân sách cấp thành phố hưởng 100% nguồn thu được điều tiết đối với các 
khoản thu phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành 
phố quyết định xử phạt; các Sở ban ngành trực thuộc thành phố quyết định xử phạt; 
các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn quyết định xử phạt. 

- Ngân sách quận - huyện hưởng 100% nguồn thu được điều tiết đối với các 
khoản thu phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận -
huyện quyết định xử phạt. 

- Ngân sách phường - xã, thị trấn hưởng 100% nguồn thu được điều tiết đối với 
các khoản thu phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân 
phường, xã - thị trấn quyết định xử phạt. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện: 

4.1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I khi tiến hành phân bổ và giao 
dự toán chi cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc phải khớp đúng dự toán 
được Ủy ban nhân dân thành phố giao cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực 
chi, phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đúng thủ tục theo 
quy định của pháp luật. 

4.2. Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định cụ thể dự toán thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ ngân sách cấp 
quận - huyện; giao dự toán thu - chi ngân sách cho các cơ quan đơn vị cùng cấp và dự 
toán thu - chi ngân sách cho cấp dưới trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ thu chi ngân sách 
được giao, trước ngày 20 tháng 12 năm 2013. Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách 
nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Tài chính kết quả quyết định và 
giao dự toán ngân sách năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc chậm nhất là 05 ngày sau 
khi quyết định phân bổ dự toán. 

4.3. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện 
về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014, trình Hội đồng nhân dân 
cùng cấp quyết định dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân 
sách cấp xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân phường căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân 
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dân quận vê giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014 để phân bổ ngân 
sách cấp mình trước ngày 31 tháng 12 năm 2013. 

4.4. Các cơ quan nhà nước, đơn vị dự toán cấp I, các cấp chính quyên quận -
huyện, phường - xã, thị trấn phải thực hiện công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách 
theo đúng các nguyên tăc, nội dung do Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước quy định; đảm bảo đến ngày 01 tháng 
01 năm 2014, đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch nhận 
được dự toán ngân sách của đơn vị sử dụng ngân sách. 

Trong trường hợp sau ngày 31 tháng 12 năm 2013, đơn vị dự toán cấp I phân bổ 
chưa hết dự toán được giao, cơ quan tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo cấp 
có thẩm quyên điêu chỉnh giảm dự toán chi của đơn vị để điêu chuyển cho cơ quan, 
đơn vị khác hoặc bổ sung dự phòng ngân sách theo quy định của Chính phủ. Các 
nhiệm vụ mà tại thời điểm phân bổ, giao dự toán chưa xác định rõ đơn vị thực hiện 
được phân bổ chậm, song đơn vị dự toán cấp I phải báo cáo và được cơ quan tài 
chính cùng cấp chấp nhận cho phân bổ chậm, thời gian chậm nhất là ngày 31 tháng 3 
năm 2014. 

4.5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố 
trong việc đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu được giao. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Cục trưởng Cục 
Hải quan thành phố, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Hồng 


