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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 67/2021/NQ-HĐND              Kon Tum, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT 

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

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 2 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; 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 14/TTr-TTHĐND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của 

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

nhân dân tỉnh năm 2022; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân 

tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

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

Tum là: 5.900.000.000 đồng (Năm tỷ chín trăm triệu đồng chẵn). (Có dự toán 

kèm theo). 

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 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 

tỉnh năm 2022 đạt chất lượng, hiệu quả; đồng thời tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh 

tại kỳ họp gần nhất. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá XII Kỳ 

họp thứ 2 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021./. 
     

 CHỦ TỊCH 

Dương Văn Trang 
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DỰ TOÁN 

Kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 

(Kèm theo Nghị quyết số 67/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

01- Chi cho các kỳ họp HĐND: 298.920.000 đ 

02- Chi hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh và các 

huyện, thành phố:  260.120.000     đ 

03- Chi hoạt động Thường trực HĐND, các Ban HĐND và 

các tổ Đại biểu HĐND tỉnh:  2.616.896.000 đ 

04- Chi tiếp xúc cử tri, thảo luận tổ Đại biểu: 746.000.000 đ 

05- Chi dự 2 kỳ họp ở Quốc hội: 64.000.000 đ 

06- Hoạt động trang thông tin đại biểu dân cử tỉnh Kon Tum: 90.000.000 đ 

07- Mua tạp chí và tài  liệu : 173.000.000 đ 

08- Chi chế độ đối với đại biểu HĐND tỉnh: 846.944.000 đ 

09- Chi lễ tân và khánh tiết : 429.120.000 đ 

10- Chi rà soát văn bản quy phạm pháp luật: 70.000.000 đ 

11- Chi thăm hỏi, động viên một số thôn, làng, chi khác: 235.000.000 đ 

12 - Dự phòng: 70.000.000 đ 

Tổng cộng: 5.900.000.000 đồng 

Bằng chữ:(Năm tỷ chín trăm triệu đồng chẵn) 
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