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Kỳ Thọ, ngày 27 tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hỗ trợ kinh phí động viên Dân quân binh chủng huyện ( trung đội cối 

82mm) tham gia huấn luyện chiến đấu năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KỲ THỌ  

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 21/11/2019; 

Căn cứ vào Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 12/01/2021của HĐND xã Kỳ 

Thọ về việc phân bổ kế hoạch thu chi ngân sách năm 2022; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương; 

Xét đề nghị của đồng chí Chỉ huy trưởng quân sự xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Trích số tiền 2.600.000 đồng (Hai triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn) để 

hỗ trợ động viên Dân quân binh chủng huyện ( Trung đội cối 82mm) tham gia huấn 

luyện chiến đấu năm 2022. 

Mức hổ trợ : 2.600.000đ ( Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao cho bộ phận Tài chính - Kế toán có trách nhiệm làm các thủ tục 

và thanh toán theo quy định của nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

 Văn phòng HĐND-UBND xã, bộ phận Tài chính - Kế toán, các đồng chí 

Dân quân trung đội cối 82mm căn cứ Quyết định thi hành./. 
  

Nơi nhận:  

- Như điều 3; 

- Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã; 

- Lưu: VP-UBND. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

                     Hồ Văn Hiển 
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