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UY BAN NUAN DAN CQNG HOA xA HQI CWJ NGHIA VI13T NAM
Dôc lap — Ti.r do — Hanh phñc
HUYEN KBANG
S: 11)-i /TTr-UBND

Kbang, ngày Oi tháng 10 nám 2020

TOTRINI!
V/v h trq BCH quân sv huynkinh phi hun 1uyn dan quân birth chng
Cong binh, trung di thông tin Va huy dngdân quân lam nhirn vii
tuân tra kiêm soát trên dja bàn huyn.
KInh giri: Hi dng nhãn dan huyn.
Can ci'Lut tchc chmnh quyn djaphwcmg nàm 2015,
Can cv Lut lVgdn sách Nhà mthc• nám 2015 và Nghi djnh 163/2016/ND-.cP
ngày 21/12/2016 cia ChInhphi hzthng dan thyc hin Lut ngán sách nhà nzthc;
Can ct Nghj quyét s. 26/2016/NQ-HDND ngày 08/12/2016 cia Hi dng
nhán dan tinh Gia Lai Vé vic ban hành Quy djnh phán câpnguôn thu, nhiçm vu
Ohi thw&ng xuyen ngán sách dia phwcmg cho thai /c5' 201 7-2Q20 trên dja bàn tinh
Gia Lai;
Can cz Quyt djnh 15/QD-UBND ngày 31/12/2019 cüa UBND huyn V
vic giao chI tiêu xáy dmg, tçp huân va hudn luyn ltc htctng Dan quán tu' v nà,n
2020;
Can cz QuyEt djnh 6046/QD-BcH ngày 3 0/9/2020 cia Bó Chi huy qudn sic
tinh Gia Lai Phê duyt kê hooch tudn tra, kiêm soát dja bàn.
Xét Tar trInh s 965/TTr-BCH ngày 01/10/20200 cta BCH Quân s1r V vic
xin kinh phi huãn 1uyn trung di dan quãn binh chiing Cong binh, thông tin, trung
dôi dn quân cor dng huyn näm 2020;
XétTh trInh s6 696/TTr-BCH ngày 30/9/2020 cüa BCH Quãn sr huyn V
vic xin kinh phi Tuân tra kiêm soát dja bàn, bào v rirng;
Uy ban nhãn dan huyn báo cáo và d nghj Hi dng nhãn dan huyn thMg
nhât ho trçc mt so ni dung kinh phf, cii the nhu sau:
1. H trçiBCH Quân sr kinh phi hun 1uyn trung di dan quân binh chüng
cong binh, trung di thông tin näm 2020sô tiên 102.197.000 dông.
- Ngun kinh phi: Kt dir ngân sách näm 2019 chuyn sang 2020 b trI dal
hi dãng thc hin không hêt, con 1i trá ye ngãn sách huyn.
2. H trq BCH Quân sir kinh phi buy dng dan quail lam nhim v11 duçvc phé
duya ti Quyêt djnh 6046/QD-BCH ngày 30/9/2020 cUa B chi huy quân sir tinh
Gia Lai, so tiên 461.970.000 dong:

- Ngun kinh phi: Kt du ngân sách nãm 2019 chuyên sang 2020 bô trI di
hi dãng thrc hin không hêt, can 1i trã ye ngân sách huyn.
(Chi ttlt có phy lyc kern theo,)
3. BCH Quan sir huyn tip nhn kinh phI, thanh toán theo thxc t& không
chê d kê toán, thirc hin quyêt
duçic tri'ing l.p, chmg tiir dam bào dung quy djnh ye
toán dung chê d và chju trách nhim nêu dê say ra sai sot.
D dam bào thrc hin dung các quy djnh cüa Lut NSNN, UBND huyn d
nghj Hôi dông nhân dan huyn xem xét, phê duyt dê UBND huyn triên khai thirc
hin.I.
Ncri nhn:
- Nhtr trén;
- TT Huyn üy (b/c);
- TT HDND huyn;
- CT, các PCTUBND huyn;
- Dai biu HDND tinh tai huyn;
- Eai bieu HDND huyn;
- Liru VT, VP, TH;1
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HUAN LUYN TRUNG DQi DAN
QUAN BINH CHUNG CONG BINH,
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Kinh phi chi trà theo Lut dan quân tix v
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Tin an (47d1c x 12 ngây x 62.000d)

102.197.000
102.197.000
34.968,000

Thông tir
6/2Q/u-BQp
quy djnh tin An

67.229.000

Ngh quy&
35/2O16fJQHND

Trç cp ngày cong (47 die x 12 ngày x 0,08
II
1

xl.490.000d)

HUY DQNG DAN QUAN LAM NHIM ' 461.970.000
H trc tin an dan quân: 55 die x 45 ngày
62.000d

2

Ghi chü

153.450.000

H trçY ngày công: 55 d/e x 45 ngây x 0,08
1.490.000d

295.020.000

H trçr xäng xe di tun tra 06d1c x 45 ngày x
50.000d)

13.500.000

Thông ti.r
9/2OZO/TT-BQp
quy djnh tin An
Nghj quyét
35/2016/NQHDND

