
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35/2011/NQ-HĐND                  Tuyên Quang, ngày 15 tháng 12 năm 2011 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ 
chức chính trị xã hội - nghề nghiệp quy định tại Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND 

ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh khóa XVI 
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KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 3 
 

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 số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002 
và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước. 

Căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài 
chính quy định về việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn 
với nhiện vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý 
tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài cho hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 14 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; 

Xét Tờ trình số 85/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh về việc điều chỉnh mức hỗ trợ các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, 
tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2010/NQ-
HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI; Báo cáo 
thẩm tra số 39/BC-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2011 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. Điều chỉnh định mức hỗ trợ đối với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - 
nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp quy định tại tiết d, khoản 1 mục 3, 
phần II 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 ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 14, như sau: 

 - Cấp tỉnh: 70.000.000 đồng/tổ chức Hội/năm.  
 - Cấp huyện: 40.000.000 đồng/tổ chức Hội/năm. 
Thời gian áp dụng được thực hiện từ năm ngân sách 2012 và áp dụng cho thời 

kỳ ổn định ngân sách đến năm 2015. 
Điều 2. Định mức hỗ trợ tại Điều 1 không áp dụng với các tổ chức Hội đặc thù 

quy định tại Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng  01 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quy định Hội có tính chất đặc thù.  

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định hiện hành của nhà nước. 

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban 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 từ ngày Hội đồng nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang khoá XVII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2011./. 
  
 CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
Nguyễn Sáng Vang 
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