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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11/2011/Qð-UBND

Phú Giáo, ngày 26 tháng 12 năm 2011

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc giao dự toán thu - chi ngân sách
và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2012
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy
ñịnh 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 ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;
Căn cứ Quyết ñịnh số 53/2011/Qð-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của
UBND tỉnh Bình Dương về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh
năm 2012;
Căn cứ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HðND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của
HðND huyện khóa III tại kỳ họp lần thứ 3 về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước
năm 2012,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012 cho các ñơn vị,
ban ngành, ñoàn thể và UBND các xã - thị trấn trên ñịa bàn huyện như sau:
1. Tổng thu mới ngân sách nhà nước phát sinh trên ñịa bàn huyện năm 2012
là: 152 tỷ 926 triệu ñồng (Một trăm năm mươi hai tỷ chín trăm hai mươi sáu triệu
ñồng); (Kèm theo phụ lục 01).
2. Tổng chi ngân sách ñịa phương năm 2012 là: 508 tỷ 790 triệu ñồng (Năm
trăm lẻ tám tỷ bảy trăm chín chục triệu ñồng). (Kèm theo phụ lục 02).
3. Phân bổ dự toán ngân sách huyện khối hành chính sự nghiệp năm 2012
(kèm theo phụ lục 03); phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012
khối xã, thị trấn (kèm theo phụ lục 04, 05).

