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CÔNG BÁO/Số 11+12/Ngày 18-01-2016

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN ðỨC LINH
Số: 08/2015/NQ-HðND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðức Linh, ngày 22 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn, chi ngân sách ñịa phương;
phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ðỨC LINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị ñịnh 29/2013/Nð-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa ñổi; bổ
sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP ngày 22/10/2009 về chức danh,
số lượng, một số chế ñộ, chính sách ñối với cán bộ, công chức xã phường, thị trấn và
những người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của
Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh 117/2013/Nð-CP của
Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 83/2015/NQ-HðND ngày 09/12/2015 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn, chi ngân sách ñịa
phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016;
Căn cứ Quyết ñịnh số 70/2015/Qð-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách cho các ñơn vị trực thuộc
cấp tỉnh và cấp dưới năm 2016;
Sau khi xem xét Tờ trình số 352/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của
Ủy ban nhân dân huyện ðức Linh về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016;
báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân
huyện ðức Linh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nhất trí thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 huyện ðức
Linh như sau:
1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn
Bao gồm:

120.000 triệu ñồng.

