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Đại Lộc, ngày        tháng 12  năm 2019 

        

NGHỊ QUYẾT 
Về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc năm 2020 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẠI LỘC  
KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 12 

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

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

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

Quảng Nam quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt 
động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam; 

Xét Tờ trình số 35/TTr-HĐND ngày 22/11/2019 của Thường trực HĐND 
huyện Đại Lộc về kinh phí hoạt động của HĐND huyện Đại Lộc năm 2020 và ý 

kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 
       Điều 1. Tổng kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc năm 
2020: 1.009.928.000 đồng (Một tỷ không trăm không chín triệu chín trăm hai 
mươi tám ngàn đồng chẵn). 
 Trong đó:   
 1. Chi phụ cấp đại biểu (sinh hoạt phí, hỗ trợ trách nhiệm đại biểu hoạt động 
kiêm nhiệm):                                               271.728.000 đồng 

 2. Chi chế độ khoán cho hoạt động của đại biểu không hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước:                                              8.900.000 đồng
 3. Chi phục vụ kỳ họp thường lệ của HĐND huyện:           182.000.000 đồng 

 4. Chi phí hội nghị, hội thảo do Thường trực HĐND, các Ban của HĐND 
huyện tổ chức; phiên họp của Thường trực HĐND huyện có tổ chức giải trình, chất 
vấn:                                                                                                   46.000.000 đồng 

 5. Chi hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND huyện:      60.000.000 đồng 

 6. Chi hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện:         
                                                                                                                  40.000.000 đồng 

 7. Chi hoạt động giám sát chuyên đề của các Ban của HĐND huyện:   
                                                                                                          60.000.000 đồng 

 8. Chi hoạt động khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND 

huyện:              20.000.000 đồng  
 9. Chi hoạt động thẩm tra:                             20.000.000 đồng 

 10. Kinh phí hoạt động của tổ đại biểu:      27.000.000 đồng 

 11. Chi hỗ trợ cho các điểm tiếp xúc cử tri:                50.400.000 đồng 

 12. Chi đại biểu HĐND huyện tham gia tiếp xúc cử tri:        45.000.000 đồng
  

DỰ THẢO 



 13. Chi xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau các đợt tiếp xúc cử tri: 
               5.000.000 đồng
 14. Chi phục vụ hoạt động chất vấn:                           5.000.000 đồng
 15. Chi hỗ trợ hoạt động đối với đại biểu không hưởng lương từ NSNN theo 
ngày thực hiện nhiệm vụ:            2.000.000 đồng
 16. Chi thăm hỏi, hỗ trợ:                                                        10.000.000 đồng 

 17. Chi hỗ trợ khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ đại biểu HĐND huyện: 
                       70.000.000 đồng
 18. Chi hỗ trợ khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ lãnh đạo, công chức, nhân 
viên Văn phòng HĐND và UBND huyện trực tiếp tham mưu phục vụ hoạt động 
của HĐND huyện:                                                13.000.000 đồng  

 19. Chi hỗ trợ trang phục cho lãnh đạo, công chức, nhân viên Văn phòng 
HĐND và UBND huyện trực tiếp tham mưu phục vụ hoạt động của HĐND huyện:              
                                                                                                            3.900.000 đồng 

  20. Chi khác:                                                                                                70.000.000 đồng 
 

 Điều 2. Giao Thường trực HĐND huyện giám sát việc quản lý và sử dụng 
kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đại Lộc khoá XI, kỳ họp 
thứ 12 thông qua ngày    tháng 12 năm 2019./. 

 
Nơi nhận:                                                          
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 
- Các Ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;   
- CPVP; 

- Lưu: VT, CVHĐ. 

  CHỦ TỊCH 
       

 

 

 
 

     Nguyễn Công Thanh      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


