
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN VỤ BẢN

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56/NQ-HĐND Vụ Bản, ngày 28 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QƯYÉT
V/v cắt giảm 50% kinh phí chi hội nghị, công tác trong và ngoài nưóc; 

tiết kiệm thêm 10% chi thưòng xuyên còn lại của năm 2021 
theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN vụ BẢN 
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tô chức chính quyên địa phương năm 2015; Luật sửa đôi, bô 
sung một so điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tô chức chính quyên địa 
phương năm 2019;

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

Căn cứ Quyết định sổ 2899/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định sổ 1476/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Nam 
Định về việc giao chỉ tiêu cắt giảm 50% kinh phí chi hội nghị, công tác trong và 
ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021theo Nghị 
quyết sổ 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ;

Xét Tờ trình sổ 153/TTr-UBND ngày 13/7/2021 của ƯBND huyện về việc cắt 
giảm 50% kinh phí chỉ hội nghị, công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10%) 
chỉ thường xuyên còn lại của năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 
08/6/2021 của Chỉnh phủ; Báo cáo thâm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, 
ỷ  kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QƯYÉT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và 
ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021, số 
tiền: 2,752 tỷ đồng (Hai tỷ bẩy trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn) để bổ sung 
nguồn phòng, chống dịch bệnh, tăng đầu tư phát triến và nhiệm vụ an ninh, 
quốc phòng cần thiết.

Điều 2. Giao UBND huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.
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Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện 
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Vụ Bản khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
thông qua tại kỳ họp thứ hai ngày 28/7/2021./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Đảng ủy - HĐND - UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử của huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
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