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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động năm 2021 của HĐND huyện 

để chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân Đại biểu, nguyên Đại biểu 

HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 từ năm 2018-2019 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 82/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND 

tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện phục vụ hoạt 
động của HĐND các cấp; 

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân huyện khóa XX, kỳ họp thứ 17 về việc phân bổ thu, chi ngân sách và bố trí 
vốn đầu tư phát triển năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát 
triển năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2021 của Hội đồng nhân dân 
huyện năm 2021; 

Xét Tờ trình số 139/TTr-VP ngày 21/9/2021 của Văn phòng HĐND và 

UBND huyện về việc đề nghị điều chỉnh dự toán chi năm 2021 của HĐND 
huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động năm 2021 của HĐND huyện 

để chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân Đại biểu, nguyên Đại biểu HĐND 

huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 mất từ năm 2018-2019, cụ thể nhƣ sau: 

-  Kinh phí chi khác: 
+ Dự toán giao đ u năm 2021: 250.000.000 đồng; 

+ Dự toán điều chỉnh tăng: 0 đồng 

+ Dự toán điều chỉnh giảm: 18.000.000 đồng; 

+ Dự toán sau điều chỉnh: 232.000.000 đồng; 

-  Kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm 

kỳ 2016-2021 có thân nhân là cha, mẹ đẻ, cha, mẹ (vợ, hoặc chồng); thuộc đối 

tƣợng hỗ trợ mai táng phí (theo điểm C, khoản 4, Điều 15, Nghị quyết số 

82/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh); 

+ Dự toán giao tăng năm 2021: 0 đồng; 
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+ Dự toán điều chỉnh tăng: 18.000.000 đồng; 

+ Dự toán điều chỉnh giảm: 0 đồng; 

+ Dự toán sau điều chỉnh: 18.000.000 đồng. 

Điều 2. Căn cứ dự toán đƣợc điều chỉnh, giao Văn phòng HĐND và UBND 

huyện tham mƣu Thƣ ng trực HĐND huyện để chi trả hỗ trợ mai táng phí cho 

Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 có thân nhân là cha, mẹ 

đẻ, cha, mẹ (vợ, hoặc chồng) thuộc đối tƣợng hỗ trợ mai táng phí số tiền 

18.000.000 đồng (Bằng chữ: Mƣ i tám triệu đồng), thực hiện, thanh quyết toán 

theo đúng quy định hiện hành. 

(Có danh sách kèm theo) 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trƣởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nƣớc huyện và các đơn vị, cá nhân liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3;                                                                               

- Thƣ ng trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện 

- Các ban HĐND huyện; 

- Lƣu VT.   

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Hiệp 
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PHỤ LỤC 

HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ CHO ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA XX, 

NHIỆM KỲ 2016-2021 CÓ THÂN NHÂN MẤT NĂM 2018-2019 
(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-TTHĐND ngày 21 / 9  /2021 của TT HĐND huyện) 

 

                   Đvt: Đồng 

STT 
Tên Đại biểu HĐND 

huyện 
Chức danh 

Đối 

tượng 

mất 

Năm 

mất 
Số tiền 

1 Nguyễn Thị Nhƣ Nguyệt 
Đại biểu HĐND huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2016-2021 

Mẹ 

chồng 
2018 2.000.000 

2 Nguyễn Văn Việt 
Đại biểu HĐND huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2016-2021 
Mẹ vợ 2018 2.000.000 

3 Đinh Công Tịu 
Đại biểu HĐND huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2016-2021 
Bố vợ 2018 2.000.000 

4 Nguyễn Văn Hiệp 
Đại biểu HĐND huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2016-2021 
Mẹ vợ 2018 2.000.000 

5 Từ Thị Hòa 
Đại biểu HĐND huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2016-2021 
Bố đẻ 2018 2.000.000 

6 Nguyễn Văn Sâm 
Đại biểu HĐND huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2016-2021 
Bố đẻ 2019 2.000.000 

7 Nguyễn Văn Hiệp 
Đại biểu HĐND huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2016-2021 
Bố vợ 2019 2.000.000 

8 Ngô Xuân Ninh 
Đại biểu HĐND huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2016-2021 
Mẹ đẻ 2019 2.000.000 

9 Trịnh Thị Thiện 
Đại biểu HĐND huyện khóa 

XX, nhiệm kỳ 2016-2021 

Mẹ 

chồng 
2019 2.000.000 

Tổng cộng   18.000.000 

  

    i n  ằng chữ: Mười      riệu đồng./. 
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