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NGHỊ QUYẾT 

Về điều chỉnh kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM  

KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 16 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

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

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

hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam; 

Xét Tờ trình số 28/TTr-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị điều chỉnh kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân 

dân tỉnh năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 63/BC-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 

của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh giảm 4.302 triệu đồng kinh phí hoạt động của Hội đồng 

nhân dân tỉnh năm 2020 so với số liệu đã được quyết nghị tại Nghị quyết số 

41/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2019. Tổng dự toán kinh phí năm 2020 sau 

khi điều chỉnh: 4.847 triệu đồng, chi tiết như sau: 

1. Chế độ phụ cấp đại biểu:  581 triệu đồng 

2. Chế độ khoán của đại biểu: 388,1 triệu đồng                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Chi phí hội nghị: 739,8 triệu đồng  

4. Học tập, trao đổi kinh nghiệm: 100 triệu đồng 

5. Thông tin tuyên truyền: 294 triệu đồng 

6. Các khoản chi hoạt động (giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công 

dân, xây dựng và hoàn thiện văn bản,….): 2.629,6 triệu đồng 

7. Mua sắm, sửa chữa tài sản cố định: 115 triệu đồng 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện, bảo đảm 

đúng chế độ, định mức chi tiêu, thực hành tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của 

pháp luật; hằng năm, báo cáo việc sử dụng kinh phí trước Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Trong trường hợp cần thiết báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh 

nhằm đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 
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Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 

16 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020./. 

Nơi nhận
1
:                                                          

- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh;    
- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- VP. HĐND tỉnh: CPVP, CV;     
- Lưu: VT, TH (Thủy). 
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 Gửi qua trục văn bản liên thông. 


