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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GHN QUYẾT
Ban hành Quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo cáo
kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán
và phê chuHn quyết toán ngân sách địa phương
HỘI ĐỒG HÂ DÂ TỈH BÌH DƯƠG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ TÁM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật .gân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ .ghị định số 31/2017/.Đ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ
ban hành quy chế lập, th:m tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế
hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà
nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chu:n quyết
toán ngân sách địa phương hằng năm;
Xét Tờ trình số 5346/TTr-UB.D ngày 06 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về Dự thảo .ghị quyết quy định biểu mẫu lập và thời gian gửi dự toán, báo
cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán và phê chu:n
quyết toán ngân sách địa phương; Báo cáo th:m tra số 109/BC-HĐ.D ngày 19 tháng
11 năm 2018 của Ban Kinh tế .gân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT GHN:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định biểu mẫu lập và thời gian
gửi dự toán, báo cáo kế hoạch tài chính, ngân sách địa phương; thời gian giao dự toán
và phê chuNn quyết toán ngân sách địa phương.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện N ghị quyết
này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ
đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện N ghị
quyết này.

