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TỜ TRÌNH 

Về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 

    
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 5. 
 

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 81/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của 

Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Thường trực HĐND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, 

kỳ họp thứ 5 về dự toán kinh phí phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân 

huyện năm 2023 với số tiền 2.200.000.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm triệu đồng 

chẵn):(có dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2023 kèm theo). 

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ 

họp thứ 5 xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:                                                          
- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện;                                                                      

- Lưu: VP.                                                                                          

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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DỰ TOÁN 

Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 

(Kèm theo Tờ trình số:         ngày    /      /2023 của Thường trực HĐND huyện)  
 

 

1 Chi kỳ họp 160.000.000 đồng. 

2 Chi phụ cấp đại biểu 250.320.000 đồng. 

3 
Chi hỗ trợ đại biểu kinh phí khám chữa bệnh, 

nghiên cứu kỳ họp 
190.400.000 đồng. 

4 Mua tài liệu, tạp chí và cước phí internet 63.600.000 đồng. 

5 Chi lễ tân và khánh tiết, đối ngoại 219.120.000 đồng. 

6 Chi hoạt động của TT và các Ban 829.560.000 đồng. 

7 Chi thăm hỏi, động viên, chi phí khác 200.000.000 đồng. 

8 Chi hỗ trợ đối với đại biểu, tổ đại biểu 287.000.000 đồng. 

 Tổng cộng 2.200.000.000 đồng. 

Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn. 
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