
 Kính gửi: Thường trực HĐND huyện. 

 

  Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban Kinh tế - Xã 

hội HĐND huyện thẩm tra Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 18/11/2022 của 

UBND huyện Tủa Chùa; trên cơ sở Thông báo số 669-TB/HU ngày 22/11/2022 

của Ban Thường vụ huyện ủy cho chủ trương về việc giao bổ sung dự toán chi 

ngân sách năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện chính sách 

cấp bù, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-

CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện có ý 

kiến như sau: 

1. Kinh phí giao bổ sung: 4.031.000.000 đồng (bốn tỷ không trăm ba 

mươi mốt triệu đồng), cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện để thực hiện để 

thực hiện chính sách cấp bù, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị 

định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. 

2. Nguồn kinh phí: Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc bổ sung kinh phí cho các đơn vị để thực hiện 

chính sách cấp bù, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ. 

Theo đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 228/TTr-UBND ngày 

18/11/2022; Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhận thấy việc giao bổ sung dự 

toán chi ngân sách năm 2022 cho Phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện là 

phù hợp. 

3. Về thẩm quyền: Thường trực HĐND huyện thực hiện theo Luật Ngân 

sách Nhà nước năm 2015. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện kính trình 

Thường trực HĐND huyện xem xét, quyết định. 

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện cho 

ý kiến trực tiếp vào Phiếu biểu quyết gửi kèm Công văn và gửi về Ban Kinh tế - 

Xã hội ngày 22/11/2022. 

  Nơi nhận:                                                                        TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

- Như trên;                                                                                      TRƯỞNG BAN 
- Các Ban HĐND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, Ban KT-XH. 

                                   

 

                                                                  Nguyễn Bá Đức 

                                                                              

HĐND HUYỆN TỦA CHÙA 

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI 

 
 Số: 83/BC-KTXH 

V/v thẩm tra Tờ trình số 228/TTr- 

UBND ngày 18/11/2022 của UBND 

huyện. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày 22 tháng 11 năm 2022 
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