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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 529/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 24 tháng 02 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy định về một số định mức chi phục vụ hoạt động
tham vấn ý kiến nhân dân của Hội đồng nhân dân tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 773/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 31/3/2009 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về một số chi tiêu tài chính phục vụ hoạt
động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan trực
thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc
hội;
Căn cứ Thông tư số 120/2007/TT-BTC ngày 15/10/2007 của Bộ Tài chính
hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiệc các cuộc điều tra từ
nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Nhà nước; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày
06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các
cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các
cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Trên cơ sở hướng dẫn nội dung chi hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân của
Ban Quản lý dự án "Tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện tại Việt Nam -

