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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 24 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 53/2010/Qð-UBND ngày 23/12/2010 của
UBND tỉnh Quy ñịnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm
(%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền ñịa phương
trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận giai ñoạn 2011-2015
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng 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 ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về Quy
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 203/2013/Nð-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ Quy
ñịnh về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;
Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ về Quy
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính
hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;
Căn cứ Nghị quyết số 87/2015/NQ-HðND ngày 14/12/2015 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung Nghị quyết số 101/2010/NQ-HðND ngày
03/12/2010 của Hội ñồng nhân dân tỉnh về 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 ñịa
phương trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận giai ñoạn 2011 - 2015,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bổ sung một số ñiểm tại Quy ñịnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ
chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền
ñịa phương trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận giai ñoạn 2011-2015 ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 53/2010/Qð-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh như sau:

