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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 để tổ chức các hoạt động
Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào;
45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào
và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Khu di tích lịch sử Việt Nam - Lào
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU
KHOÁ XXI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ BẨY
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành
ngân sách địa phương năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Uỷ
ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bổ sung kinh phí tổ chức các hoạt động chào
mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45
năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và đón nhận bằng xếp
hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử Việt Nam – Lào;
Xét Tờ trình số 411/TTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Ủy
ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra số 138/BC-KTXH ngày 02 tháng 11
năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo
luận và kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 để tổ chức hoạt động Kỷ
niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ký Hiệp
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ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào và đón nhận bằng xếp hạng di tích
quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử Việt Nam - Lào, như sau:
1. Tổng số tiền: 342.810.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi hai
triệu tám trăm mười nghìn đồng).
(Có phụ lục chi tiết kèm theo)
2. Nguồn kinh phí thực hiện:
- Kinh phí UBND tỉnh giao bổ sung năm 2022 tại Quyết định số
1772/QĐ-UBND ngày 26/8/2022, số tiền: 150.000.000 đồng.
- Kinh phí nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2022, số tiền:
192.810.000 đồng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân
huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện
giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu khoá XXI, kỳ
họp chuyên đề lần thứ bẩy thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2022 và có hiệu lực
từ ngày thông qua./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Ban Thường vụ huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các đơn vị: Công an huyện, phòng VHTT, Ban
CHQS, Đồn BP Chiềng On, Trung tâm Truyền
thông–Văn hóa;
- Văn phòng: Huyện ủy, HĐND và UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH, 80 bản.
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