HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 90/2018/NQ-HĐND

CộiNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2018

N G H ỊQ Ư Y ẾT
Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động văn nghệ
quần chúng của bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIV, KỲ HỌP T H Ứ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành
vãn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước năm 20Ỉ5;
Thông tư sổ 09/2016/TT-B VHTTDL ngày 14/10/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch quy định về to chức thi, liên hoan văn nghệ quần chúng;
Xét đề nghị của ƯBND tỉnh tại Tờ trình sổ 575/TTr-UBND ngày
19/11/2018; Báo cáo thẩm tra sổ 371/BC-VHXH ngày 02/12/2018 của Ban Vãn
hoả - Xã hội của HĐND tinh và thảo luận tại kỳ họp;
QUYÉT NGHỊ
Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động văn nghệ quần
chúng của bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Các bản, tiểu khu, tổ dân phố
có hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa bản tỉnh.
2. Mức hỗ trợ: 2.000.000đ/bản/năm.
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương đảm bảo.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và
đại biếu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh, khóa XIV, kỳ họp thứ bảy thông qua
ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.
N ơi nhận:/t»*£'
- Uỷ ban thường vụ Q uốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của UBTVỌH ; Bộ Tư pháp;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vụ Pháp chế - Bộ
Nội vụ; Cục Kiểm tra V B Q PPL - Bộ T ư pháp;
- Ban Thường vụ tỉnh uỷ;
- TT HĐND; UBND; U BM TTQ V N tỉnh; Đoàn
ĐBQH tinh; Đại biểu HĐN D tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể của tình; VP: Tỉnh uỷ, ĐĐBQ! Ị
HĐND, UBND tình; TT huyện uỷ, Thành uỷ, HĐND; UBND
huyện, thành phố; các xã, phuừng, thị trấn trên địa bàn tỉnh;
- Các Trung tâm: T hông tin tỉnh; V TLT tỉnh;
- Lưu: V T.V H X H , (Linh,450b).

CHỦ TỊCH

