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BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kinh phí hoạt 

động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 68/TTr-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 

của Thường trực HĐND tỉnh về phê chuẩn kinh phí hoạt động của Hội đồng 

nhân dân tỉnh năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo Hội đồng nhân dân 

tỉnh một số vấn đề sau:  

Căn cứ Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung, định mức chi và điều kiện đảm 

bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam, Ban Kinh tế 

- Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy, việc lập dự toán kinh phí hoạt động của Hội 

đồng nhân dân tỉnh năm 2020 được thực hiện trên cơ sở chế độ, định mức, chi 

tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định.  

Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất dự toán kinh phí 

hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 với tổng kinh phí là 9.149 triệu 

đồng, giảm 21 triệu đồng so với năm 2019. Trong quá trình triển khai thực hiện, 

điều hành, sử dụng kinh phí, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ 

đạo thực hiện tiết kiệm, hiệu quả. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. Kính trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH; 

- Lưu VT, TH (Ánh). 
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