UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2333 /UBND-KT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 14 tháng 9 năm 2018

V/v lập dự toán kinh phí để tổ
chức Đại hội đại biểu các dân tộc
thiểu số huyện Hàm Thuận Bắc
lần thứ III năm 2019.

Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận.
Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính, về
việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;
Căn cứ Công văn số 797/UBDT-DTTS ngày 19/7/2018 của Ủy ban Dân tộc, về
việc lập dự toán kinh phí để tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện,
cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019;
Theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 489/BDT-VP
ngày 07/8/2018, về việc lập dự toán kinh phí Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số cấp
huyện lần thứ III năm 2019;
UBND huyện Hàm Thuận Bắc lập dự toán kinh phí để tổ chức Đại hội đại biểu
các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019, như sau:
STT

Nội dung

Số lượng

Đơn giá

Kinh phí
(đồng)

1

Chi tiền văn phòng phẩm và
nước uống các cuộc họp Ban
Chỉ đạo trước Đại hội (6 cuộc
họp).

6 cuộc

500.000

3.000.000

2

Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu (200
đại biểu: Trong đó có 150 đại
biểu không hưởng lương từ
ngân sách Nhà nước).

150

150.000

22.500.000

200

40.000

8.000.000

3

4

5

Chi giải khát giữa giờ (40.000
đ/1 ngày/1 đại biểu)
Chi thuê hội trường, vật tư
trang trí, băng rôn, khẩu hiệu,
làm ảnh, scan ảnh, triển lãm
hình ảnh phục vụ Đại hội, …
In ấn Giấy mời, photo tài liệu,
văn phòng phẩm, thẻ đeo Đại
hội.

10.000.000

10.000.000

Ghi chú

6

Chi khen thưởng
(10 tập thể: 8.340.000 đ, 20 cá
nhân: 8.340.000 đ)

16.680.000

7

Hoa tươi phục vụ Đại hội

6.000.000

8
9
10
11
12

13

14

Tổ chức văn nghệ chào mừng
trước và trong Đại hội
Chi hoạt động Hội thao DTTS
ở vùng cao chào mừng Đại hội
Quà tặng cho đại biểu
Chi bồi dưỡng người có báo
cáo tham luận tại Đại hội
Chi in ấn, phát hành bản tin đặc
biệt chào mừng ĐH
Tiền thuê phương tiện đưa đón
đại biểu:
- Đại hội ở huyện: 5 triệu đồng
(Chuyến 01: Xã Đa Mi và La
Dạ ; Chuyến 02: Đông Giang
và Đông Tiến; Chuyến 03:
Thuận Hòa).
- Đại hội ở tỉnh: 5 triệu đồng
Dự phòng phí phát sinh (10%)
Tổng cộng

Tập thể:
0,6 lần
lương cơ
bản; cá
nhân 0,3
lần lương
cơ bản.
(8 giỏ để
bàn, 2 lẵng
hoa viếng).

10.000.000
20.000.000
200

300.000

60.000.000

14

150.000

2.100.000
15.000.000

10.000.000

19.328.000
212.608.000

(Bằng chữ: Hai trăm mười hai triệu sáu trăm lẻ tám nghìn đồng).
UBND huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo Ban Dân tộc Bình Thuận xem xét, tổng
hợp theo quy định./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đ/c Thạch);
- Phòng Dân tộc ;
- Phòng Tài chính & Kế hoạch huyện;
- Chánh, Phó VP (đ/c Đức);
- Lưu: VT.

Ký bởi: Ủy ban Nhân dân
huyện Hàm Thuận Bắc
Email:
hamthuanbac@binhthua
n.gov.vn
Cơ quan: UBND Huyện
Hàm Thuận Bắc, Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký: 14.09.2018
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