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BÁO CÁO
Tình hình sử dụng kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 

năm 2020

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2019 của 
HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hoạt 
động của HĐND năm 2020 như sau:

I. Tình hình sử dụng kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020
 Dự toán đầu năm 2020:                   9.149 triệu đồng;
 Dự toán giảm trong năm 2020:         4.302 triệu đồng;
 Dự toán sử dụng trong năm:           4.847 triệu đồng.
 Kết quả thực hiện:
1. Chi hoạt động đại biểu HĐND tỉnh:
- Chi phụ cấp đại biểu bao gồm: Chi sinh hoạt phí, phụ cấp Tổ trưởng, Tổ 

phó; phụ cấp thành viên các Ban của HĐND tỉnh và hỗ trợ hoạt động đại biểu 
HĐND tỉnh không hưởng lương ngân sách theo chế độ quy định: 558,4 triệu đồng, 
giảm so với dự toán: 22,6 triệu đồng là do 06 đại biểu thôi làm nhiệm vụ trong năm.

- Chi chế độ khoán của đại biểu gồm: Chi phí khám chữa bệnh, báo chí 
cho cá nhân đại biểu; khoán phí bưu chính, phí khai thác thông tin, khoán công 
tác phí đối với đại biểu HĐND tỉnh không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; 
chi thăm ốm đại biểu... là 345,5 triệu đồng, giảm 42,6 triệu đồng so với dự toán.

- Chi phục vụ kỳ họp, hội nghị: 540,5 triệu đồng, giảm 199 triệu đồng so với 
dự toán do Thường trực HĐND tỉnh chủ trương tiết kiệm rút ngắn thời gian tổ chức 
các kỳ họp HĐND, giảm thành phần tham dự; giảm 01 hội thảo của các Ban của 
HĐND; giảm 01 phiên họp có giải trình chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh. 

- Chi phục vụ 01 đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, học 
tập trao đổi kinh nghiệm: 55 triệu đồng, tiết kiệm 45 triệu đồng so với dự toán cấp là 
do Thường trực HĐND tỉnh chủ động rút ngắn thời gian đi công tác.

- Chi phí nâng cao năng lực đại biểu HĐND năm 2020 điều chuyển sang 
năm 2021 để thực hiện.

- Chi phí thông tin tuyên truyền bao gồm hoạt động Trang thông tin điện tử 
(Website) HĐND tỉnh và chuyên mục Đại biểu với cử tri trên sóng Đài Phát 
thanh-truyền hình tỉnh: 333,6 triệu đồng, tăng 39,6 triệu đồng so với dự toán.

- Chi hoạt động thường xuyên và nghiệp vụ chuyên môn: 2.899 triệu 
đồng, tăng 269,9 triệu đồng so với dự toán là do Thường trực HĐND tỉnh thăm 



hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ (80 triệu đồng); sửa chữa một số 
hạng mục bị thiệt hại từ cơn bão số 9 (96 triệu đồng); chi phí mua vật tư, thiết 
bị, dụng cụ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid (33,9 triệu đồng); chi 
công tác xây dựng văn bản và thêm giờ phục vụ các kỳ họp HĐND (60 triệu 
đồng).

- Việc mua sắm, sửa chữa lớn tài sản cố định: 115 triệu đồng theo đúng 
dự toán giao.

Như vậy, tổng kinh phí thực hiện phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh năm 
2020 dự kiến: 4.847 triệu đồng.

II. Đề nghị
Số kinh phí sử dụng trong năm 2020 có một số nội dung chi tăng, giảm so 

với dự toán là do tình hình khách quan, để đảm bảo kinh phí hoạt động của 
HĐND tỉnh, đề nghị được bù trừ các khoản chi còn thừa, thiếu kể trên (Phụ lục 
đính kèm).

Trên đây là Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh 
năm 2020, kính báo cáo HĐND./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CPVP HĐND tỉnh;
- Lưu VT, KTT(Hoa).

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao


		2020-12-03T09:32:32+0700
	Quảng Nam


		2020-12-03T09:33:35+0700
	Quảng Nam


		2020-12-03T09:33:43+0700
	Quảng Nam


		2020-12-03T09:33:44+0700
	Quảng Nam


		2020-12-03T09:33:44+0700
	Quảng Nam




