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CÔNG BÁO/Số 05+06/Ngày 05-01-2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 08/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 15 tháng 12 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
Về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3
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 và
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Sau khi xem xét Tờ trình số 931/TTr-HĐND ngày 02/12/2011 của Thường
trực HĐND tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012;
Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm
2012 như sau:
1. Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
2. Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
3. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2011.
4. Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2013.
5. Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh năm 2013.
6. Định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ
chi ngân sách cấp dưới năm 2013.
7. Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; chi ngân sách địa phương và
phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013.
8. Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh
năm 2013.
9. Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020; Kế hoạch sử dụng đất giai
đoạn 2011 - 2015 tỉnh Bình Thuận.

