
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:                /UBND-TCKH 
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Quy định mức chi, thời gian 

hưởng hỗ trợ phục vụ cho bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày          tháng       năm 2021 

Kính gửi: 
 

- Huyện uỷ Tam Dương; 

- HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

-  Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ  Văn  bản số 726/STC-HCSN ngày 14/4/2021 của Sở tài chính Vĩnh 

Phúc về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi, 

thời gian hưởng hỗ trợ phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh (Sao gửi kèm Nghị quyết 

02/2021/NQ-HĐND và Văn bản số 726/STC-HCSN). 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị; phòng, ban, ngành, đoàn thể 

thuộc huyện; Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện  theo Văn 

bản số 726/STC-HCSN ngày 14/4/2021 nêu trên. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) để được 

hướng dẫn và đề nghị các cấp có thẩm quyền. 

Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, CPCT UBND huyện; 

- VPHĐND -UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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