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CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Dôc 1p — Ttr do —Hinh phiIc
Kbang, ngày 05 tháng 4 nàm 2021

T TRINH
V/v d nghj b tn ngun kinh phi mua xe ô to phiic vi Cong tác cüa
Van phông TDND-UBND huyn và UBMT to quôc Vit Nam huyn närn 2021.
Kfnh gfri: Hi dng nhân dan huyn khOa VII, kS' hçp thr mui bay.
Can cü Nghj djnh sd 04/2019/ND-CT ngày 11/01/2019 cza C'hInh phz quy
djnh tiêu chudn, djnh mic th dng xe 0 tô,
Can cz Quylt djnh sd 07/2020/QD-UBND ngày 14/01/2020 cia UBND tinh ve
Quy dfnh tiêu chuOn, d.inh mic th dyng xe ô tO phyc vy cOng tác chung và xe 6 tO
chuyên dung cza co quan, tO chic, dan vj thu5c phzm vi quán lj cia tinh Gia Lai,
Can ci Quyet djnh 94/QD-UBND ngày 04/02/2021 cia UBND tinh vé vic
thanh l xe 6 tO cza Van phông HDND-UBND huyn Kbang và cia UBMT i'd qudc
Vit Nam huyn Kbang;
Can th Nghj quyê't sd Nghj quye't sd 160/NQ-HDND ngày 28/12/2020 cza
HDND huyn khóa VII-/cj) hQp thü mw&i lam ye dir toOn ngân sách dia phwcrng và
Phirang ánphan bO ngOn sách cap huyn nàm 2021;
Xét Conk van sd 27/CV-cP ngày 19/3/2021 cüa Van phOng HDND-UBND
huyn và T6 trIzh 52/TTr-BTT ngày 22/3/202 1 cza UBMT to quôc Vit Nam huyn ye
vic xin bO trI ldnh phi mua xe 0 tO phyc vy cOng tác,
Can cii' Thong báo kIt luan s 215-TB/HU ngày 3 1/3/2021 cza huyn zy
Kbang ye vic thông nhOt chz trirong bO trI kinh phi mua xe 0 tO phyc vy cOng tác cüa
Van phOng HDND-UBND huyn và UBMT tO quOc Vit Nam huyn nám 2021;
IJy ban nhân dan huyn báo cáo và dè nghj Hi dng nhân dan huyn khóa VII,
k' hop thu mtthi bay xem xét quyêt djnh bô trI kinh phi mua xe 0 to phiic viii Cong tác
cüa Van phOng HDND-UBND huyn và UBMT tO quc Vit Nam huyn näm 2021,
cii th nhix sau:
1. B6 tn kinh phi cho Van phông HDND-UBND huyn và UBMT t quc Vit
Nam huyen mua xe 0 to phiic v cOng tác nhu sau:
- Kinh phi b tn cho Van phông HDND-UBND huyn mua xe 0 to phic vii
cong tác chung 'diêu 16, Nghj djnh 04/2019/ND-CT cña C'hInhphi): 1.100.000.000 dông.
- Kinh phi b6 trI cho UBMT t quc Vit Narn huyn mua xe ô to chuyên dung
phiic vii cong tác (theo Quydt djnh 07/2020/QD-UBND ngày 14/01/2020 cia UBND
tinh Gia Lai), sq tiên:
800.000.000 dông.
Tng kini phi b trI: 1.900.000.000 dEng (Mat t) chin tr?fu l
2. Ngun kinh phi: Ngun quán 1 hành chInh näm 202à 2021 gudi kinh
phi chi TXgiám do sap nhap 57 thOn, lang, TDft bO trI tang czthng ca th vat chat theo

/

hu'áng dn tii khoán 9, diu 7, Thông tw s4Z2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 cia B5
Tài chtnh).

D dam bào thirc hin dáng các quy djnh cia Lut NSNN, Uy ban nhãn dn
huyn dé nghj Hi dông nhân dan huyn xem xét, quyét djnh dê Uy ban nhân dn
huyn triên khai thirc hin./. ->'
No'i nhin:
- Nhu trén;
- TT Huyn üy (b/c);
- TT HDND huyn;
- CT, các PCTUBND huyn;
- Dai biu TIDND tinh tai huyn;
- Di biêu HDND huñ;
- Luu VT, VP, TH; I (I

