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•

Mường Khương , ngày 04 tháng 4 năm 2021

Q Ư YÉT Đ ỊN H
về việc ủy quyền sử dụng con dấu và tài khoản giao dịch trong công tác
bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỹ 2021 - 2026
ỦY B A N B Ầ U C Ử H U Y Ệ N M Ư Ờ N G K H Ư Ơ N G

Căn cứ Luật bầu cử đại biển Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
số 85/2015/QH113;
Căn cứ Thông tư sẻ 102/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính về hưởng
dẫn lập dự toán, quản ỉỷ, sử dụng và quyết toán kỉnh phí bâu cử đại biêu Quốc hội
và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026;
Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-ƯBND ngày 18/01/2021 của UBND huyện
Mường Khương về việc thành lập ƯBBC đại biêu HĐND huyện Mường Khương
nhiệm kỳ 2021 -2026;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện,
Q U Y É T ĐỊNH:

Điều 1. ủ y quyền cho Phòng Nội vụ huyện là cơ quan Thường trực bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được
sử dụng tài khoản và con dấu của Phòng Nội vụ để thực hiện các giao dịch có liên
quan đến kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVvà đại biểu HĐND các cấp,
nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Mường Khương.
Điều 2. Phòng Nội vụ có nhiệm vụ giúp Chủ tịch ủ y ban bầu cử huyện thực
hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện
Mường Khương theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&ƯBND huyện; Trưởng các phòng: Nội
vụ, Tài chính - Ke hoạch huyện; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết
định thi hành. 'Y
.
.
.
Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy, U B N D huyện;
- BCĐ, ƯBBC huyện;
- Kho bạc Nhà nước huyện;
- U B N D các xã, thị trấn;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, PNV, H.sơ bầu c ử .^ p ,^
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