
uû ban nh©n d©n
x· nam hng

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè:   ……/Q§-UBND Nam Hng, ngµy  10   th¸ng  08 n¨m 2022

quyÕt ®Þnh
V/v Thµnh lËp c¸c tæ thu ph¬ng ¸n

thu c¸c kho¶n ®ãng gãp cña nh©n d©n vô chiªm n¨m 2022
––––––

Chñ tÞch uû ban nh©n d©n x· nam hng
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước 2015 Luật số 83/2015/QH13;
Căn cứ vào Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính Phủ 

về tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự  nguyện của 
nhân dân để xây dựngcơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn;

Căn cứ vào tình hinh hoạt động kinh tế xã hội của địa phương;
XÐt ®Ò nghÞ cña C«ng chøc V¨n phßng H§ND - UBND vµ kÕ to¸n nsx.

quyÕt ®Þnh:

 §iÒu 1. Thµnh lËp c¸c tæ thu ph¬ng ¸n vô chiªm n¨m 2022 thu c¸c kho¶n 

®ãng gãp cña UB, HTX vµ cña Th«n, gåm c¸c «ng, (bµ) sau: 

( Cã danh s¸ch kÌm theo)

§iÒu 2. Tæ trëngbµn thu cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch, ph©n c«ng 

nhiÖm vô cô thÓ cho tõng thµnh viªn ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô thu c¸c kho¶n 

®ãng gãp cña nh©n d©n vô chiªm n¨m 2022.

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký, V¨n phßng H§ND - 

UBND x·, c¸c Ban, Ngµnh liªn quan, c¸c «ng, (bµ) cã tªn t¹i ®iÒu 1 c¨n cø quyÕt 

®Þnh thi hµnh./.

N¬i nhËn:
- Thêng trùc §¶ng ñy;          ®Ó
- TT H§ND x·;                   b¸o c¸o
- Nh ®iÒu 3;
- Lu VP. 

CHñ TÞCH

M¹c V¨n Hïng
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