
  UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-TH 

V/v triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 45/2021/NQ-HĐND 

ngày 10/8/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

Lai Châu, ngày         tháng     năm 2021 

 

                                    Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

   - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Ngày 10/8/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 

45/2021/NQ-HĐND quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng 

dân quân trên địa bàn tỉnh, đồng thời bãi bỏ Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số 

chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND ngày 

10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên 

quan tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung quy 

định tại Nghị quyết và chịu trách nhiện thực hiện thanh quyết toán trợ cấp ngày 

công lao động đối với lực lượng dân quân khi có quyết định huy động, điều 

động làm nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, nội dung 

và mức chi đã được quy định tại Nghị quyết trên. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. HĐND tỉnh; (B/c) 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: V; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, Th6.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Giàng A Tính 
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