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NGHỊ QUYẾT
Về điều chỉnh, bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi
và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp
chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2010
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 11
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 06/6/2003 của Chính phủ về quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
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;
Sau khi xem xét tờ trình số 5792/TTr-UBND ngày 26/11/2008 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND ngày
12/12/2006 của HĐND tỉnh về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần
trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và
ngân sách của HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/2006/NQ-HĐND ngày
12/12/2006 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm
(%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn
của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010 với các nội dung sau:
I. Điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Điều 1 Nghị quyết như sau:
1. Bỏ các nội dung sau đây:
- "Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao" tại gạch đầu dòng thứ 3 tiết a,
điểm 1.1, mục 1, khoản 1, Điều 1;

