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NGH! QUYET 
Ye vic phãn bô qu tiên lu'o'ng cho can b hç)'p dông nàm 2023 

HQI BONG NHAN DAN TH! xA CI'A LO 
IUiOA VI- K( HOP TH 8 

Can c Lut T cht'rc chinh quyn dja phtcong ngày 19/6/2015, Luát tha 

b sung mç5t s diêu Luçt T chz'cc ChInh phzi và Lut T chi'rc chInh quyn d 

phzaing ngày 22/11/2019, 

Can thLutNgán sách nhà rnthc ngày 25/6/2015; 

Can ci Nghj quyê't so' 66/NQ - HDND ngày 09 tháng 12 nàm 2022 cña Hi 

dng nhOn dan tinh Ngh An v viçc phê duyt tang sO' ngzthi lam vic trong các 

do'n vj sc nghip cOng l2p chua ty' dam báo chi thu'&ng xuyên và t cht'rc hôi nàm 

2022,' 

Can th ThOng báo so 32/TB - UBND ngày 18/01/2022 cia Uy ban nhân dan 

tinh Ngh An v biên chef  cOng cht'c trong các cci quan tá chi,'c hành chInh nhà 

nu'óc tinh Nghç An nàm 2022,' 

Theo d nghj cia Uy ban nhán dan thj xii tgi Ta trinh sO': 186 /TTr - UBND 

ngày 14/12/2022 ye vic xin ,3  kié'n phán b kinh phi chi trá tien lu'o'ng cho can bt3 

hQp dong lam vic trong các cci quan, do'n vi trên dia bàn thi xii niim 2023, báo cco 

thm tra cña Ban Kinh té' - Xii h(5i Hi dng nhán dan thj xii và j5 kiê'n tháo luan cua 

cac dcii bié'u Hç3i dng nhân dan thf xii ti kj) hQp. 

QUYET NGHI: 

Diéu 1. Nhât tn thông qua phuung an phân b kinh phi chi trà qu5 tin luo'ng 

cho can b hc'p dông lam vic trong các Ca quan, dan vj trên dja bàn thi xä näm 

2023, cu th nhu sau: 

- Van phàng HDND - UBND thj xã Cüa Là: 11 ngui. 

- Khi sir nghip giáo diic: 56 ngui 

- Trung tam Van hóa th thao, truyn thông thj xà: 19 nguôi. 

- Trung tam phát trin qu dt thj xã: 13 ngu'äi. 
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- Di quãn 1 trt tir do thj: 18 ngui. 

- Trung tam cru h và phàng chng thiên tai thj xã: 10 nguô'i. 

- Ban quàn 1 nghia trang thj xã: 06 nguii. 

- Trung tam djch vi nông nghip thj x: 01 ngi. 

Ngun kinh phi thirc hin: Ly tir ngun phân b sau cüa các thim v11 chi v 

quãn 1 nhà nuó'c, sir nghip giáo dic và ngun s1r nghip kinh t khác, Trung tam 

Van hóa th thao truyn thông thj xà 1.y ti11 ngun tang thu ngân sách näm 2023. 

Diu 2. To chIrc th,rc hiên: 

- Giao UBND thj xã can c1x ni dung Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan thj 

xä t chü'c thrc hin và thanh quyt toán theo dung quy djnh hin hành. 

- Giao Thu?mg trirc HDND thj xã, các ban cüa HDND thi xä, dai biu HDND 

thj xä giám sat vic thixc hin Nghj quyt nay. 

Nghj quyt nay duçic Hi dng nhân dan thj xà Cira Là khoá VI - Ki h9p thir 8 

thông qua ngày 21 tháng 12 nàm 2022 và có hiu 1xc tü ngày dugc thông qua.!. 

No'i nhân: 
- TT HDND tinh (B/c); 
- UBND tinh (B/c); 
- 111 Thi u (B/c); 
- Dai biu HDND thi xã (B/c); 
- UBND tlii xa (T/h); 
- Các t chirc, dan vi, ban, ngành lien quan; 
- TT HDND, UBND,các phuàng; 
- Luu VT, HDNQ 
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