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CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 05-01-2019

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH
Số: 36/2018/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình ðịnh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về phân cấp nguồn thu,
nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền
ñịa phương tỉnh Bình ðịnh giai ñoạn 2017 - 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ðỊNH
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài
chính quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh số
163/2016/Nð-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về phân cấp nguồn thu,
nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền ñịa phương tỉnh Bình
ðịnh giai ñoạn 2017-2020; Báo cáo thẩm tra số 44/BCTT-KTNS ngày 24 tháng 11
năm 2018 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. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về phân cấp nguồn thu,
nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước giữa các cấp chính quyền ñịa phương tỉnh Bình
ðịnh giai ñoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30/2016/NQ-HðND
ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh, như sau:

