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NGHỊ QUYẾT
Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận
 Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ 
Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 85/BC-BDT ngày 15 tháng 6 năm 
2018 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội 
đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai, cụ thể như sau:

1. Mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã để tổ 
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chức thực hiện cuộc vận động:
a) Các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 

xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền 
núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 (và cập nhật theo quy định 
hiện hành nếu có): Mức chi là 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng/năm/xã;

b) Các xã (phường, thị trấn) còn lại: Mức chi là 20.000.000 (hai mươi triệu) 
đồng/năm/xã.

2. Mức chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện 
Cuộc vận động và các Phong trào được phát động ở địa phương: Thực hiện theo 
quy định tại Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần 
trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương; định mức 
phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian phê chuẩn quyết toán ngân sách địa 
phương giai đoạn 2017-2020.

3. Các nội dung và mức chi khác: Thực hiện theo quy định của Thông tư số 
121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng 
kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh” và các quy định hiện hành của địa phương tại thời điểm áp dụng.

4. Nguồn kinh phí: Do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định.
Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV - Kỳ họp 
thứ 7 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 
2018./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh




