
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG CHÀ 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số:          /TTr-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Mường Chà, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

Về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2023 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;  

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

 Căn cứ Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13, ngày 13 tháng 5 năm 

2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ chi, chính sách và các 

điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân;  

Căn cứ Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của 

HĐND tỉnh Điện Biên về việc quy định chế độ, chính sách, mức chi đảm bảo hoạt 

động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của 

HĐND tỉnh Điện Biên về việc quy định chế độ, chính sách, mức chi đảm bảo hoạt 

động của HĐND các cấp tỉnh Điện Biên;  

Thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2021 của 

HĐND huyện về Ban hành Quy chế làm việc của HĐND huyện Mường Chà khoá 

XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chương trình hoạt động của HĐND, Thường trực 

HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện năm 2023; 

 Thường trực HĐND huyện trình dự toán kinh phí hoạt động của HĐND 

huyện năm 2023 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND NĂM 2022 

Năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND 

huyện quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo chi 

đầy đủ các nội dung theo chế độ quy định, kịp thời phục vụ hoạt động của HĐND, 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện theo 

chương trình, kế hoạch đã đề ra, cụ thể: 

 1. Kinh phí hoạt động của HĐND huyện được phân bổ: 2.289.710.000 đồng 

(Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm mười nghìn đồng). Trong 

đó, các nội dung chi cho kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri của HĐND huyện và các chế 

độ theo quy định cho đại biểu HĐND huyện thực hiện theo Nghị quyết số 



48/2016/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc 

quy định chế độ, chính sách, mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh 

Điện Biên. 

2. Ước thực hiện: 2.289.710.000 đồng, chi tiết như sau:  

                                                                               Đơn vị tính: đồng 

TT Nội dung  Số tiền  Ghi chú 

1 Chi phụ cấp của đại biểu HĐND         210.984.000    

2 Chi thực hiện tiết kiệm CCTL         165.440.000    

3 Chi theo NQ 48/2016/NQ-HĐND         502.780.200    

  Chi kỳ họp, hội nghị           192.525.200    

  Chi hoạt động giám sát             58.190.000    

  Chi hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp             42.110.000    

  Chi hoạt động tiếp xúc cử tri thường xuyên             24.780.000    

  

Chi nghiên cứu tài liệu phục vụ hoạt động của 

HĐND của Đại biểu HĐND 
            53.100.000  

  

  Chi bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đại biểu              12.600.000    

  

Chi khám, chăm sóc sức khỏe định kỳ đại biểu 

HĐND 
            30.975.000  

  

  Chi hỗ trợ thông tin             88.500.000    

4 Chi hoạt động đặc thù      1.410.505.800    

  

Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc (Khoán điện 

thoại, cước phí điện thoại, tem thư…) 
            47.292.290  

  

  Chi tham quan, học tập           368.500.000    

  

Chi  các kỳ họp, hội nghị (VPP, chè nước, hỗ trợ 

tổng kết….)           175.454.700    

  Chi mua CCDC, Vật tư VP             62.914.440    

  Chi thay dầu xe, phí đăng kiểm ô tô,….             20.000.000    

  Chi tiền xăng xe             63.440.470    

  Chi công tác phí           230.531.900    

  Chi tiếp khách           148.000.000    

  Chi thăm hỏi, tặng quà, lễ tết           114.800.000    

  Chi mua sắm, sửa chữa tài sản…             27.250.000    

  Chi tầu xe nghỉ phép năm               5.000.000    



  Chi làm đêm, thêm giờ           147.322.000    

Tổng cộng      2.289.710.000    

II. DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2023 

Căn cứ chế độ chính sách hiện hành, chương trình hoạt của động của HĐND 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện. Thường 

trực HĐND huyện dự toán  kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2023 với tổng 

số tiền là 2.757.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm năm mươi bảy triệu 

đồng), chi tiết như sau:  

                                                                                      Đơn vị tính: đồng  

TT Nội dung 
Ước thực hiện 

năm 2022 

Dự toán 

năm 2023 

1 Chi phụ cấp của đại biểu HĐND 210.984.000 207.000.000 

2 

Chi theo Nghị quyết số 18/2022/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh (trong đó có 

may trang phục đại biểu…) 
502.780.200 1.350.000.000 

3 Hoạt động đặc thù 1.410.505.800 1.200.000.000 

 Cộng 2.289.710.000 2.757.000.000 

Trong quá trình thực hiện dự toán kinh phí hoạt động của HĐND năm 2023, 

đề nghị HĐND huyện giao Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện 

căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ chi thực tế để điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí 

hoạt động của HĐND huyện cho phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của 

HĐND huyện năm 2023.  

Trên đây là Tờ trình dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2022, 

Thường trực HĐND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ (B/c); 

- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ VN huyện; 

- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể,  

đơn vị LLVT huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT,  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Giang 
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