CÔNG BÁO/Số 08+09/Ngày 20-02-2010

85

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH HÓA
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH HÓA
Số: 02/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Minh Hóa, ngày 11 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2010 cho các cơ quan, đơn vị
trực thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi ngân sách và mức bổ sung từ ngân
sách cấp huyện năm 2010 cho ngân sách các xã, thị trấn
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MINH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6
năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân
sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2009 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách và
mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh năm 2010 cho ngân sách địa phương các
huyện thành phố;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2006 của
Hội đồng nhân dân huyện Khoá XVII, kỳ họp thứ 10 về ban hành định mức
phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2007 và thời kỳ ổn định giai
đoạn 2007 - 2010 huyện Minh Hóa; Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND ngày 30
tháng 12 năm 2009 về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Minh Hóa
năm 2010; Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2009 về
phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2010;

