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CÔNG BÁO/Số 24+25/Ngày 25-12-2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
Số: 84/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 08 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT
Về phân bổ vốn đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình năm 2008
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ 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 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 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 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 210/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ
chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 55/2006/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2006 của
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 9 về ban hành tiêu chí, định mức
chi đầu tư phát triển giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 75/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 11 về dự toán thu, chi ngân sách
tỉnh Quảng Bình năm 2008;

