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Số:         /NQ-HĐND Kon Rẫy, ngày        tháng      năm          

NGHỊ QUYẾT 

Về kinh phí hoạt động năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện 
      

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 

KHOÁ XV KỲ HỌP THỨ 3 
 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Xét Tờ trình số 255/TTr-TTHĐND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Thường 

trực Hội đồng nhân dân huyện về dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân 

dân huyện năm 2022 và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân 

huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Kinh phí hoạt động năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Kon 

Rẫy là: 2.031.000.000 đồng (Hai tỷ, không trăm ba mươi mốt triệu đồng).  

Có dự toán kèm theo. 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân huyện quản lý, sử dụng và điều 

hoà nguồn kinh phí này. Trường hợp có phát sinh, cần điều chỉnh, bổ sung thì 

chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân 

huyện năm 2022 đạt chất lượng, hiệu quả; đồng thời, tổng hợp, báo cáo Hội 

đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp gần nhất. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy Khoá XV, Kỳ 

họp thứ 3 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2021./. 
      

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Tổ Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP và các CV;  

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thạch 



   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
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DỰ TOÁN 
Kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số         /NQ-HĐND ngày       tháng     năm 2021  

của Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy) 

 

01- Chi chế độ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 

cán bộ phục vụ Hội đồng nhân dân theo quy định 581.000.000 đ 

02- Chi hỗ trợ tiếp xúc cử tri 24.000.000 đ 

03- Chi cho các kỳ họp Hội đồng nhân dân 85.000.000 đ 

04- Chi hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân 

huyện và các xã, thị trấn 72.000.000 đ 

05- Chi các đợt giám sát, khảo sát 122.000.000 đ 

06- Khoán chi kinh phí hoạt động giám sát cho tổ đại biểu Hội 

đồng nhân dân huyện 49.000.000 đ 

07- Chi khen thưởng 10.000.000 đ 

08- Chi cho xây dựng và hoàn thiện văn bản QPPL của Hội 

đồng nhân dân  40.000.000 đ 

09- Chi tham gia trao đổi kinh nghiệm ngoài tỉnh 170.000.000 đ 

10- Chi hỗ trợ cán bộ, trà nước, VPP phục vụ  

công tác trực TD 

20.000.000 

 đ 

11- Chi thăm hỏi ốm đau từ trần 30.000.000 đ 

12 - Chi công tác xã hội 30.000.000 đ 

13 - Chi tham gia tập huấn cho Thường trực Hội đồng nhân 

dân theo kênh của KTNN và các cuộc tập huấn khác 51.000.000 đ 

14 - Chi hoạt động Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 

nhân dân 400.000.000 đ 

15 - Chi hoạt động các Ban Hội đồng nhân dân  347.000.000 đ 

              Tổng cộng:   2.031.000.000 đ 

 

Bằng chữ:(Hai tỷ, không trăm ba mươi mốt triệu đồng).  
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