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NGHỊ QUYẾT
Quy định mức chi hỗ trự ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn 

và Ban công tác Mặt trận ỏ’ khu dân cư, thực hiện Cuôc vân đông 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHOÁ XIV, KỲ HỌP CHUYỂN ĐÈ LẦN THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 
hướng dân thi hành một số điểu của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư so 
121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính quỵ định quản lý và sử 
dụng kinh phỉ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 
mới, đô thị văn minh

Xét Tờ trình số 121/TTr-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh về đề 
nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức kinh phí ho trợ ủy ban 
Mặt trận Tố quốc xã, phường, thị tran và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, 
thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
vãn minh”; Báo cảo thẩm tra số 254/BC-VHXH ngày 30/3/2018 của Ban Văn 
hóa - Xã hội của HĐND tỉnh và ỷ  kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYÉT NGHỊ

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam xã, phường, thị trấn {sau đây gọi tắt là xã) và Ban công tác Mặt trận 
ở khu dân cư (bản, tiểu khu, tổ dàn phố) thực hiện Cuộc vận động “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (sau đây gọi tắt 
là Cuộc vận động):

1. Mức chi hỗ trợ đối với ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

- Hỗ trợ 25.000.000 đồng/năm/xã, đối với các xã khu vực III theo Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện Cuộc vận động.



- Hỗ trợ 20.000.000 đồng/năm/xã, đối với các xã khu vực I, khu vực II 
theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện Cuộc vận động.

2. Mức chi hỗ trợ Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư

2.1. Mức chi hỗ trợ Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thuộc địa bàn đặc 
biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

- Khu dân cư trên 150 hộ: 7.5100.000 đồng/năm/khu dân cư.

- Khu dân cư từ trên 100 đến 150 hộ: 7.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

- Khu dân cư từ 50 đến 100 hộ: 6.500.000 đồng/năm/khu dân cư.

- Khu dân cư dưới 50 hộ: 6.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

2.2. Mức chi hỗ trợ Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư không thuộc địa 
bàn đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

- Khu dân cư trên 150 hộ thuộc xã, thị trấn (trên 300 hộ đối với khu dân 
cư thuộc phường): 6.500.000 đồng/năm/khu dân cư.

- Khu dân cư từ trên 100 đến 150 hộ thuộc xã, thị trấn {trên 200 đến 300 
hộ đoi với khu dân cư thuộc phường)'. 6.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

- Khu dân cư từ 50 đến 100 hộ thuộc xã, thị trấn (từ 100 đến 200 hộ đối 
với khu dân cư thuộc phường): 5.500.000 đồng/năm/khu dân cư.

- Khu dân cư dưới 50 hộ thuộc xã, thị trấn {dưới 100 hộ đổi với khu dân 
cư thuộc phường)'. 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư.

3. Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương đảm bảo.

Điều 2. Tổ chức thưc hiên• •

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, tổ đại biểu HĐND 
tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp chuyên đề lần thứ hai 
thông qua ngày 04 tháng 4 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2018.
Nơi nhận:
- Uỳ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách cùa Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chù tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, U B N D  tinh;
- Đoàn đại biểu quốc hội tình; Đại biểu HĐND tình;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện uỷ, thành uỷ các huyện, thành phố;
- HĐND, U BN D  các huyện, Thanh phố;
- Văn phòng tỉnh uỷ; VP HĐND Tinh; VP UBND tinh;
- LĐ, c v  Văn phòng HĐND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT, Hương
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