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NGHỊ QUYẾT 

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về định mức phân bổ và định mức chi 

thường xuyên ngân sách năm 2011 và áp dụng cho thời kỳ ổn định  

ngân sách địa phương giai đoạn 2011 - 2015 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG  

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 4 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; 

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 

2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Chi hội thuộc các tổ chức chính 

trị - xã hội thuộc các xã đặc biệt khó khăn; 

Xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21 

tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về định mức phân bổ và định 

mức chi thường xuyên ngân sách năm 2011 và áp dụng cho thời k  ổn định ngân sách địa 

phương giai đoạn 2011 - 2015; Báo cáo thẩm tra số 68/BC-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 

2012 của Ban kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh, 

  



QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quy định về định mức phân bổ và định mức chi thường xuyên 

ngân sách năm 2011 và áp dụng cho thời k  ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011 - 2015 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của HĐND 

tỉnh) như sau: 

I- Mục    Định mức phân bổ chi cho các hoạt động thường xuyên: 

1) Bổ sung điểm 5.4 vào khoản 5 như sau:  

“5.4. Định mức chi hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức Chính 

trị - xã hội ở thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn: 1,5 triệu đồng/năm/Chi hội”. 

2- Bổ sung định mức phân bổ chi cho các hoạt động thường xuyên của huyện 

Lâm Bình vào mục    và định mức phân bổ chi cho các hoạt động thường xuyên của 

huyện Lâm Bình thực hiện như đối với huyện Na Hang.  

II- Sửa đổi điểm a, khoản 7 Mục     như sau:  

“a) Nguyên tắc: Căn cứ nguồn kinh phí chi cho công tác quốc phòng, an ninh 

năm đầu thời k  ổn định do Bộ Tài chính giao, Sở Tài chính thống nhất với Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh và Công an tỉnh dự toán kinh phí chi cho công tác quốc phòng, an ninh cấp 

tỉnh, cấp huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn theo nhiệm vụ cụ thể thuộc nhiệm 

vụ chi của ngân sách địa phương, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân 

tỉnh quyết định. 

Nguồn kinh phí chi cho công tác quốc phòng, an ninh do Bộ Tài chính giao, bao 

gồm: Chi phụ cấp dân quân; chi cho công tác huấn luyện dân quân, tự vệ; chi huấn 

luyện dự bị động viên; chi hỗ trợ đảm bảo công tác an ninh, quốc phòng địa phương; chi 

mua sắm trang phục dân quân, tự vệ và Công an viên theo Luật Dân quân tự vệ và Pháp 

lệnh Công an xã”. 

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể t  ngày Hội đồng nhân dân 

tỉnh khoá XV  , k  h p thứ 4 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2012./. 
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