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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê chuẩn dự toán kinh phí phục vụ hoạt động 

 của HĐND thị xã Mường Lay năm 2021 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Mường Lay. 
 

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

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; 

Căn cứ Chương trình hoạt động của HĐND thị xã Mường Lay năm 2021, 

chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước và thực tế của địa phương. Thường 

trực HĐND thị xã lập dự toán kinh phí để đảm bảo duy trì các hoạt động của 

HĐND, Thường trực HĐND, hai Ban HĐND và đại biểu HĐND thị xã năm 

2021, cụ thể như sau: 

1. Về thực hiện kinh phí hoạt động của HĐND thị xã năm 2020 

Kinh phí năm 2020 được HĐND thị xã giao: 1.700.000.000 đồng. 

Năm 2020, Thường trực HĐND thị xã đã chỉ đạo Văn phòng thị xã quản 

lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo chi đủ các 

nội dung theo chế độ quy định, phục vụ kịp thời hoạt động của Thường trực 

HĐND, hai Ban HĐND và đại biểu HĐND thị xã theo chương trình, kế hoạch 

đã đề ra. 

2. Về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thị xã năm 2021 

Thường trực HĐND thị xã dự kiến kinh phí hoạt động của HĐND thị xã năm 

2021 là 1.700.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn), chi tiết như sau: 

        Đơn vị tính: Đồng 

TT Nội dung 
Dự toán 

năm 2020 
Ước thực hiện 

năm 2020 

Dự toán 

 năm 2021 

1 
Chi lương, các khoản đóng 

góp 
261.000.000 261.000.000 269.000.000 

2 Chi các khoản phụ cấp 311.000.000 311.000.000 120.000.000 

3 
Chi thanh toán dịch vụ công 

cộng 
60.000.000 60.000.000 60.000.000 



 

TT Nội dung 
Dự toán 

năm 2020 
Ước thực hiện 

năm 2020 

Dự toán 

 năm 2021 

4 Chi vật tư văn phòng 55.000.000 55.000.000 55.000.000 

5 Chi hội nghị 250.000.000 250.000.000 360.000.000 

6 Công tác phí 210.000.000 210.000.000 210.000.000 

7 Chi đặc thù của HĐND 553.000.000 553.000.000 626.000.000 

Tổng cộng 1.700.000.000 1.700.000.000 1.700.000.000 

Phần kinh phí trên chưa bao gồm phần kinh phí tăng thêm khi sửa đổi, bổ 

sung một số chế độ chính sách và các hoạt động khác theo yêu cầu của tỉnh và 

địa phương. Trong quá trình thực hiện dự toán kinh phí của HĐND thị xã năm 

2021, đề nghị HĐND giao cho Thường trực HĐND thị xã căn cứ vào tình hình 

và nhiệm vụ chi thực tế để điều hành các mục chi như đã dự toán, đảm bảo kinh 

phí phục vụ cho hoạt động của HĐND thị xã năm 2021 theo quy định. 

Trên đây là Tờ trình về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thị xã năm 

2021, Thường trực HĐND thị xã kính trình HĐND thị xã Mường Lay xem xét, 

quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Các đại biểu HĐND thị xã; 

- Phòng TC-KH; 

- Văn phòng thị xã; 

- Lưu: VT, CVHĐ. 
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