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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HÀ NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26 /2017/NQ-HðND

Hà Nam, ngày 07 tháng 12 năm 2017
NGHỊ QUYẾT

Sửa ñổi, bổ sung một số nội dung của Quy ñịnh phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần
trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên ñịa bàn tỉnh Hà
Nam giai ñoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HðND
ngày 08/12/2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Hà Nam

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy ñịnh về sửa
ñổi, bổ sunghệ thống mục lục ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 quy ñịnh về tổ
chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;
Xét Tờ trình số 3460/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết sửa ñổi, bổ sung một số nội
dung của Quy ñịnh phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm
vụ chi cho các cấp ngân sách trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam giai ñoạn 2017-2020
ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HðND ngày 08/12/2016 của Hội
ñồng nhân dân tỉnh Hà Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và
ý kiến thảo luận, thống nhất của các ðại biểu Hội ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung phần I của Quy ñịnh phân cấp nguồn thu, tỷ
lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên ñịa
bàn tỉnh Hà Nam giai ñoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số
33/2016/NQ-HðND ngày 08/12/2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Hà Nam
cụ thể như sau:
Bổ sung thêm mục 3 vào phần I: Tỷ lệ ñiều tiết ñối với nguồn thu tiền
chậm nộp ngân sách ñịa phương ñược hưởng:
“3. Tỷ lệ ñiều tiết ñối với nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách ñịa
phương ñược hưởng:

