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NGHI QUYẾT
về ban hành mức chi hỗ trợ ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã
và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN
(Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7 năm 2018)
Căn cứ Luật TỔ^iức chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư sổ 121/2017/TT-BTC ngày 15 thảng 11 năm 2017 của Bộ
Tài chỉnh quy định quản lỷ và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn
dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh ",ệ
Xét Tờ trình số 2963TTr-ƯBND ngày 04 thảng 7 năm 2018 của^ ủy ban
nhân dân thành phổ về ban hành mức chi ho trợ ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã
và Ban câng tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình Báo cảo thẩm, fra số 406/BC-HĐND
ngày 09 thảng 7 năm 2018 của Ban Kỉnh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành
phổ; ỷ kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành mức chi hỗ trợ ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban
công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc yận động "Toàn dân đoàn kết xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cụ thể như sau:
1. Đối vói Ban công tác Mặt ữận ở khu dân cư:
- Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: Mức chi 5.000.000
đồng/năm/khu dân cư.
- Khu dân cư có quy mô dân số trên 700 hộ dân: Cứ tăng thêm 200 hộ dân
thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư, so với định mức khu dân
cư có dân số dưới 700 hộ dân.
2. Đối với ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã: 20.000.000 đồng/năm/xã.
3. Nguồn kinh phí: Ngân sách thành phố bố trí hàng năm cho ngân sách
quận - huyện để thực hiện.
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Điều 2. Giao ủy ban nhân dân thành phố:
1. Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này thống nhất trên địa bàn
thành phố theo quy định pháp luật.
2. Trong quá trình thực hiện, khi có vướng mắc, phát sinh ủy ban nhân dân
thành phố kịp thời báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo
thẩm quyền.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại
biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân các quận,
huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhâỉi dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX,
kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 01
tháng 8 năm 2018./.
Nơi nhặn:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Công tác Đại biểu - Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Uy ban Mặt trận Tô quôc Việt Nam;
- Bộ Tài chỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Thường trực UBND thành phố;
- Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện;
- ủy ban MTTQVN quận, huyện;
^
- Thường trực HĐND phường, xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND thành phố: CVP, PVP;
- Trung tâm Công báo thành phô;
- Lưu: VT, (P. TH, Tú)
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