
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH CHƯƠNG 

Số:          /TTr-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Chương, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

V/v điều chỉnh kinh phí sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thông  

thuộc ngân sách địa phương năm 2021 

 

                      Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XX. 

 

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; 

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

Căn cứ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách 

Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện 

Thanh Chương về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách địa phương 

năm 2021; 

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo và kính trình Hội đồng nhân dân huyện 

điều chỉnh kinh phí sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thông thuộc ngân sách 

địa phương năm 2021, cụ thể như sau: 

Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 đã được Hội đồng nhân dân 

huyện phê chuẩn tại Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 17/12/2020, trong đó có 

bố trí kinh phí tổ chức Lễ hội Đền Bạch Mã: 150 triệu đồng cho Trung tâm Văn 

hóa TT & TT (nằm trong dự toán Sự nghiệp văn hóa, thể thao và truyền thông 

năm 2021). Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên dịp Lễ 

hội Đền Bạch Mã năm nay, UBND huyện tiếp tục quyết định không tổ chức. 

Ngày 15/10/2021, phòng Văn hóa và Thông tin đã có Tờ trình số 129/TTr-

VHTT, nội dung: đề nghị điều chuyển nguồn kinh phí trên sang hỗ trợ sửa chữa, 

nâng cấp đài Truyền thanh cở sở xã Thanh Lương, Thanh Hòa và hỗ trợ tu bổ 

xuống cấp di tích cho xã Đại Đồng. 



 

Trên cơ sở xem xét nhu cầu thực tế tại các đơn vị trên và cân đối tình hình 

thực hiện thu chi ngân sách năm 2021, UBND huyện báo cáo trình Hội đồng 

nhân dân huyện điều chỉnh kinh phí kinh phí tổ chức Lễ hội Đền Bạch Mã: 150 

triệu đồng sang hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp đài Truyền thanh cơ sở xã Thanh 

Lương và xã Thanh Hòa , số tiền: 100 triệu đồng (mỗi xã 50 triệu đồng); hỗ trợ 

tu bổ chống xuống cấp di tích cho xã Đại Đồng, số tiền: 50 triệu đồng.  

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét 

thẩm định và điều chỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trình Văn Nhã 
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