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NGHỊ QUYẾT 

Về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện  năm 2022 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ BA 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sử đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động 

của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Xét Tờ trình số 25 /TTr-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Thường trực 

Hội đồng nhân dân huyện về dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân 

huyện năm 2022, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ 

họp. 

 QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Kinh phí hoạt động năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ia 

H’Drai là 1.112.825.000 đồng (Một tỷ, một trăm mười hai triệu, tám trăm hai mươi 

lăm ngàn đồng). 

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quản 

lý, sử dụng và điều hòa các khoản chi nhằm bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng 

nhân dân huyện năm 2022 đạt chất lượng và hiệu quả, đúng quy định hiện hành. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Ia H’Drai khoá XI, nhiệm 

kỳ 2021 - 2026, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2021. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND, UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khoá XI; 

- TT HĐND, UBND các xã; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- LĐ VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT-LT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thạch 
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