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CÔNG BÁO/Số 17+18/Ngày 28-02-2015

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH HÓA
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2015/QĐ-UBND

Minh Hóa, ngày 02 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015
cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của
Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa
phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2014 của UBND
tỉnh Quảng Bình về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các
cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND
huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ 10 về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Minh Hóa
năm 2015; Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của HĐND
huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ 10 về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2015;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
ư

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các cơ quan,
đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn như sau: (Có Phụ lục số 3, 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8,
8.1, 8.2, 8.3, 9 và Trích phụ lục số 9 đính kèm).

