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CÔNG BÁO/Số 69+70/Ngày 30-7-2009

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2009/NQ-HðND

Cần Thơ, ngày 26 tháng 6 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
Về việc sửa ñổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2008/NQ-HðND
ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội ñồng nhân dân thành phố
Cần Thơ về việc quyết ñịnh dự toán thu, chi ngân sách và
phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của thành phố Cần Thơ
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban
nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 54/2008/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Bộ Tài chính
hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1676/Qð-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2009;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2615/Qð-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính
về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009;
Theo Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân
thành phố Cần Thơ về việc sửa ñổi, bổ sung Nghị quyết số 15/2008/NQ-HðND ngày 27
tháng 11 năm 2008 của Hội ñồng nhân dân thành phố về việc quyết ñịnh dự toán thu, chi
ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của thành phố Cần Thơ;

