UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số: 2353 /UBND-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hàm Thuận Bắc, ngày 17 tháng 9 năm 2018

V/v hỗ trợ kinh phí mở Lớp Trung
cấp Lý luận Chính trị - Hành
chính, hệ đào tạo tại chức – Khóa
89 Hàm Thuận Bắc.

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ Thông báo số 127-TB/BTCTU ngày 12/12/2017 của Ban tổ chức
Tỉnh ủy về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
của Trường chính trị tỉnh.
Căn cứ Công văn số 59/TCT ngày 19/4/2018 của Trường Chính trị Bình
Thuận, về việc mở lóp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tại
chức – khóa 89.
Lóp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tại chức – khóa
89 đã được khai giảng ngày 26/4/2018 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
Hàm Thuận Bắc.
Do đó, để đảm bảo kinh phí cho công tác mở lớp của Trường Chính trị
tỉnh, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đề nghị Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận xem
xét, hỗ trợ kinh phí mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ đào tạo
tại chức – khóa 89 cho huyện Hàm Thuận Bắc, với tổng số tiền là 740.499.000
đồng (Bảy trăm bốn mươi triệu, bốn trăm chín mươi chín ngàn đồng chẵn ). Cụ
thể:
1. Các khoản chi của Trường Chính trị tỉnh:

596.739.000 đồng.

- Chi phí mở lớp:

309.739.000 đồng.

- Hỗ trợ tiền ăn cho học viên:

196.000.000 đồng.

- Hỗ trợ tiền tài liệu:

21.000.000 đồng.

- Chi chế độ cho học viên nữ, dân tộc thiểu số:

70.000.000 đồng.

2. Các khoản chi của Trung tâm bồi dường chính trị huyện:
143.760.000 đồng.
- Nước uống cho giảng viên:
(14.000đ x 10 ngày x 14 tháng)

1.960.000 đồng.

- Nước uống cho học viên:
(5.000đ x 70 học viên x 10 ngày x 14 tháng)

49.000.000 đồng.

- Văn phòng phẩm, vật rẻ,…:
(20.000đ x 10 ngày x 14 tháng)
- Điện, nước sinh hoạt :

2.800.000 đồng
35.000.000 đồng.

- Chi phí phục vụ công tác quản lý, điều hành lớp học (trang trí, bồi
dưỡng phóng viên khai giảng, bế giảng; bảo vệ, quét dọn hội trường;…)
30.000.000 đồng.
25.000.000 đồng.

- Trang bị 01 bộ máy chiếu:

(Kèm theo dự toán chi tiết của Trường Chính trị tỉnh)
UBND huyện Hàm Thuận Bắc đề nghị Sở Tài chính quan tâm xem xét,
giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.
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