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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-KTTH             Lạng Sơn, ngày     tháng      năm 2020 

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí tổ chức 

Đại hội Đảng các cấp tỉnh Lạng 

Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. 

 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

 

Căn cứ Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung 

ương về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ 

sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; Quyết định 3989-QĐ/VPTW ngày 

16/8/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng quy định về chế độ chi tổ chức Đại 

hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Căn cứ Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn 

về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII       

của Đảng; 

Để đảm bảo kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần XIII của Đảng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn của tỉnh phối hợp với các cơ quan khối Đảng lập dự toán kinh phí đại hội 

Đảng các cấp theo quy định.  

Trên cơ sở số dự toán tổng hợp về nhu cầu kinh phí tổ chức Đại hội Đảng 

các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025, UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính 

như sau: 

Tổng nhu cầu kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm 

kỳ 2020 – 2025  là 86.522 triệu đồng (Tám mươi sáu tỷ năm trăm hai mươi hai 

triệu đồng), cụ thể: 

1. Kinh phí tổ chức phục vụ Đại hội Đảng: 75.770 triệu đồng 

1.1. Cấp tỉnh: 9.730 triệu đồng, trong đó: 

- Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh: 7.043 triệu đồng 

- Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ khối tỉnh: 2.687 triệu đồng 

2. Cấp Huyện: 66.040 triệu đồng, trong đó: 

2.1. Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố: 19.101 triệu đồng. 

2.2. Kinh phí tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, Chi bộ Doanh nghiệp 

nhà nước.  

2.3. Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng bộ các xã, phường, thị trấn: 46.939 

triệu đồng. 



 2. Kinh phí cải tạo, sửa chữa công trình phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp: 

10.752 triệu đồng. 

1. Kinh phí cải tạo, sửa chữa công trình phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp 

tỉnh: 7.537 triệu đồng. 

2. Kinh phí cải tạo, sửa chữa công trình phục vụ Đại hội Đảng bộ cấp 

huyện: 3.215 triệu đồng 

(Chi tiết tại kèm theo báo cáo) 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Tài chính quan 

tâm, xem xét và cấp hỗ trợ kinh phí nêu trên cho cho địa phương để tỉnh hoàn 

thành tốt nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh ủy;    
- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP; 

- Các phòng: KTTH, TH, KTN, KGVX; 

- Lưu VT, KTTH (LTH). 

   

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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