
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
T!NH OAK NONG Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: O/2O2O/NQ-HDND Dk Nóng, ngàyj(tháng 7 nàm 2020 

NGH QUYET 
Quy d!nh  muc kinh phi h trçr hoyt dng cüa 

Ban Thanh tra nhân dan cap xã trên dja bàn tinh Oak Nông 

HQI BONG NHAN DAN TINH OAK NONG 
KHOA III, KY HQP THU' 10 

Can c& Lut t ch&c chInh quyn dja phtrong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can thLuct ban hành van bàn quyphgmpháp lut ngày 22 tháng 6 nám 2015, 

Can thLut ngán sách nhà nu'ó'c ngày 25 tháng 6 nám 2015; 

Can ct' Thong tic s 63/201 7/TT-BTC ngày 19 tháng 6 nám 2017 cza Bô 
Tài chInh quy djnh ye lçip c4 toán, quán l3, sir dyng và quyét toán kinh phi báo 
dam hogt d5ng cia Ban Thanh tra nhân dán, 

Xét Ta trInh s 2905/lTr-UBND ngày 15 tháng 6 nám 2020 cita Uy ban n/ian 
dan tinh ye vic dé nghj ban hành quy djnh mirc kin/i phi hO trci hogt dç5ng cia 
Ban Thanh tra nhân dan cap xâ trên dja bàn tinh Dák NOng, Báo cáo thám tra 
caa Ban Van hóa - Xâ hç5i Hç5i dOng nhán dan tinh, j kién tháo lun cüa dgi biêu 
H3i dOng nhán dan tgi kj' hQp. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phm vi diu chinh và dôi ttrçrng áp dting 

1. Phm vi diu chinh: Nghj quy& nay quy djnh müc kinh phi h trg hot 
dng cüa Ban Thanh tra nhân dan ô xA, phuô'ng, thj trân (sau day gi chung là 
Ban Thanh tra nhân dan cap xã) trên dja bàn tinh Däk Nông. 

2. Di tuçing áp diing: Ban Thanh tra nhân dan cp xã; Uy ban nhân dan 
cap xâ. 

A A Oieu 2. Mtrc ho trçr va nguon kinh phi thic hiçn 

1. Mirc h trci: 7.000.000 dông/Banlnàm. 

2. Ngun kinh phi thrc hin: duçic b trI trong dir toán chi ngân sách cap 
xã theo phân cap ngân sách hin hành. 

Biu 3. To chirc thijc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc trin khai thirc hin Nghj quyt và 
djnh kST báo cáo Hi dông nhân dan tinh ye két qua th?c hin. 
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2. Giao Thumg trrc Hi dông nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, 
các To di biêu HOi  dông nhân dan và dti biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat 
vic thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quy& nay dã dirçic Hi dng nhân dan tinh Dk Nông Khóa III, KS' 
hçp thu 10 thông qua ngày 10 tháng 7 nãm 2020 và có hiu 1%rc ti'r ngày2tháng 7 
nàm 2020.!. 

No'i nhin: 
- UBTV Quc hôi; ChInh phñ; 
- Ban Cong tác dai  biêu; 
- Bô Tài chInh; 
- Ciic kiêm tra VBQPPL - B Tir phap; 
- Thr?rng trijc: Tinh Ciy, HDND tinh; 
- UBND tinh, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Các Ban dãng cüa Tinh üy, TnrOng ChInh trj tinh; 
- Các Ban HDND tinh, dai  biéu HDND tinh; 
- VP: Tinh Uy, HIDND tinh, UBND tinh; 
- Các Sr, Ban, ngành, doàn the cap tinh; 
- HDND và UBND các huyn, thành pho; 
- HDND, UBND các xA, phi.rOng, thj trân; 
- Báo Dk Nong, Dai PTTH tinh; 
- Cong báo tinh, Cong TTDT tinh; 
- Trung tam Li.ru trr tinh; 
- Li.ru: VT, TB, HC-TC-QT, HSKH. 

CHU T!CH 

Lê Diên 
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