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Quảng Nam, ngày     tháng     năm 2021

TỜ TRÌNH
Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số nội 
dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: HĐND tỉnh khóa IX.

Căn cứ Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại 
biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026 (sau đây gọi tắt là Thông tư 102);

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội trên 
địa bàn tỉnh; UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ban hành 
quy định một số nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Ngày 23/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2020/TT-

BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử 
đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026.

Trong đó, tại khoản 1, khoản 2 điều 4 có quy định về mức chi tại địa 
phương như sau:

“1. Đối với các nội dung chi quy định tại Điều 2 Thông tư này: Căn cứ 
mức kinh phí quy định tại Điều 3 Thông tư này, căn cứ mức kinh phí phục vụ 
cho công tác bầu cử do ngân sách Trung ương đảm bảo theo thông báo, căn cứ 
tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, 
Chủ tịch Uỷ ban bầu cử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất 
với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 
thành phố quyết định về mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ cụ thể tại địa 
phương.

2. Đối với các nhiệm vụ chi có tính đặc thù ở địa phương ngoài các chế 
độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu đã quy định: Căn cứ mức kinh phí phục vụ cho 
công tác bầu cử do ngân sách Trung ương đảm bảo theo thông báo và quy định 
tại Thông tư này, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối 
ngân sách địa phương, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc 
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Trung ương thống nhất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp trình Hội đồng 
nhân dân cấp tỉnh, thành phố quyết định về mức chi cụ thể tại địa phương.”

2. Thực hiện quy định trên và qua thực tế công tác phục vụ bầu cử đại 
biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp các nhiệm kỳ trước, để đảm 
bảo phục vụ tốt nhất  cho phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; đồng thời để 
các địa phương, đơn vị chủ động trong công tác lập, chấp hành và quyết toán 
kinh phí chế độ, chính sách đảm bảo đúng quy định, UBND tỉnh xây dựng và 
trình HĐND tỉnh xem xét ban hành “Nghị quyết quy định một số nội dung, mức 
chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” là cần thiết và đảm 
bảo đúng quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT:
1. Mục đích: Việc ban hành Nghị quyết này nhằm quy định cụ thể một số 

nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam quy 
định tại Thông tư 102 của Bộ Tài chính đảm bảo đúng quy định hiện hành và 
điều kiện thực tế của tỉnh; làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên 
quan lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.

2. Quan điểm chỉ đạo: 
Thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TU ngày 27/8/2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2021 
của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 
XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 102 của Bộ Tài chính; đồng thời 
đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT:
1. UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quy định mức chi, 
thời gian được hưởng hỗ trợ cụ thể tại địa phương và quy định mức chi đối với 
các nhiệm vụ chi đặc thù ở địa phương (ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức 
chi tiêu đã quy định) để phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 
102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính (tại Quyết định số 
01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam). 

2. Sở Tài chính có Công văn số 310/STC-HCSN ngày 05/02/2021 gửi  
các địa phương, đơn vị đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị 
quyết HĐND tỉnh quy định một số nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại biểu 
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Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đến thời điểm hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, cơ 
quan chủ trì đã nhận được 22 văn bản của cơ quan, đơn vị và địa phương góp ý; 
Sở Tài chính đã tổng hợp các ý kiến góp ý và điều chỉnh một số nội dung (Chi 
tiết tại Báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý gửi kèm).

3. Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 23/BC-STP ngày 02/3/2021 thẩm định 
nội dung và Sở Tài chính đã tiếp thu, hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết 
trình HĐND tỉnh.

4. Sở Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên UBND tỉnh tại cuộc họp 
thông qua các dự thảo Nghị quyết ngày 01/3/2021 theo quy định.

5. Theo Công văn số 21/UBBC-SNV ngày 08/3/2021, Chủ tịch Ủy ban bầu 
cử tỉnh đã thống nhất với các nội dung, mức chi tại dự thảo Nghị quyết.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT:
Bố cục Nghị quyết: 
Nghị quyết gồm 04 điều như sau:

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
- Điều 2. Nội dung và mức chi.
- Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện.
- Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Nội dung cơ bản của Nghị quyết:
1. Phạm vi điều chỉnh:
Nghị quyết này quy định một số nội dung, mức chi phục vụ bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Đối tượng áp dụng: Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026; UBMTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan, đơn vị có phục vụ 
công tác bầu cử.

3. Nội dung và mức chi
3.1. Nội dung chi: thực hiện theo quy định tại điều 2, Thông tư 102 của 

Bộ Tài chính.
3.2. Mức chi:
a) Các mức chi đã được các cơ quan Trung ương có thẩm quyền quy 

định và thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh đã quy định, UBND tỉnh đề nghị áp 
dụng theo các quy định đó. Cụ thể: 

- Chi tổ chức hội nghị, công tác phí: thực hiện theo quy định chế độ công 
tác phí, hội nghị quy định tại Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 
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của HĐND tỉnh quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị áp 
dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

- Chi tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia phục vụ công tác tổ chức bầu 
cử thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 
của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và 
Nghị quyết số 52/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh quy định 
mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam.

- Chi tổ chức các hội nghị do Ủy ban bầu cử tỉnh triệu tập thực hiện theo 
chế độ chi phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh hiện hành đối với các nội dung: ăn, nghỉ, 
giải khát, bồi dưỡng đại biểu tham dự.

- Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử: Thực hiện theo 
quy định tại Thông tư 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy 
định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện 
hệ thống pháp luật.

- Chi xây dựng, cập nhật, vận hành trang thông tin điện tử về công tác bầu 
cử của Ủy ban bầu cử tỉnh (nếu có): Thực hiện theo quy định tại quy định tại 
Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý 
đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và 
quy định của pháp luật hiện hành.

b) Các mức chi đặc thù
Thực hiện quy định tại Điều 4, Thông tư 102 của Bộ Tài chính, đồng thời 

qua thực tế công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân 
dân các cấp các nhiệm kỳ trước và căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa 
phương, để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác  bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa 
bàn tỉnh, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định các mức chi đặc thù áp 
dụng trên địa bàn tỉnh.

Đối với đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh, mức chi áp dụng đối 
với cấp tỉnh đã được quy định bằng khoảng 80% mức chi quy định tại Thông tư 
06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Nay, theo quy định tại Thông tư 102 của Bộ Tài chính thì hầu hết các mức 
chi đặc thù phục vụ công tác bầu cử đợt này được quy định bằng mức quy định 
tại Thông tư 06/2016/TT-BTC ngày 14/01/2016 của Bộ Tài chính, riêng chỉ có 
mức chi bồi dưỡng và mức khoán hỗ trợ cước điện thoại di động cho những 
người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử được quy định tăng so với quy định 
trước đây. Do vậy, UBND tỉnh đề xuất các mức chi đặc thù áp dụng đợt này 
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cũng quy định mức chi như năm 2016, đối với các mức chi Trung ương có tăng 
so với trước đây thì đề xuất cũng tăng tương ứng để phục vụ đợt bầu cử này.

Ngoài ra, qua các đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trước 
đây, thực tế có phát sinh một số nội dung chi cần thiết để phục vụ tốt hơn công 
tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. Do vậy, 
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét quy định để các địa phương, đơn vị 
tổ chức thực hiện như: khoán chi bồi dưỡng đối với các đối tượng phục vụ bầu 
cử (Trưởng, Phó Trưởng các Ban bầu cử, thời gian không quá 03 tháng; Thành 
viên Ban bầu cử, thời gian không quá 03 tháng; Thành viên Tổ bầu cử, thời gian 
không quá 02 tháng); khoán hỗ trợ cước điện thoại di động cho những người 
trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử đối với thành viên Ban bầu cử; Trang trí, 
chuẩn bị cơ sở vật chất khu vực bỏ phiếu (kể cả hòm phiếu, bảng niêm yết): 
4.000.000 đồng/khu vực, tăng 60% so với mức chi năm 2016; bồi dưỡng họp 
báo đối với phóng viên; Hỗ trợ ứng cử viên không hưởng lương từ NSNN thực 
hiện vận động tranh cử; Hỗ trợ Khu dân cư nơi tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư 
trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để trang trí, nước 
uống, thuê bàn ghế…; Hỗ trợ mỗi điểm tiếp xúc cử tri (trang trí, âm thanh, thuê 
địa điểm, nước uống, bảo vệ và các khoản chi khác).

Riêng đối với 02 ngày (ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử và áp 
dụng đối với tất cả các lực lượng trực tiếp tham gia phục vụ bầu cử), mức chi lần 
này đề xuất mức chi cấp tỉnh, cấp huyện là 200.000 đồng/người/ngày, tăng 33% 
so với quy định tại Thông tư 102 của Bộ Tài chính (150.000 đồng/người/ngày).

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
c) Trường hợp đặc biệt, đột xuất ngoài đối tượng, mức chi quy định nêu 

trên, đề nghị giao Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh xem xét, quyết định.
4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa 

phương theo quy định.
5. Tổ chức thực hiện:
a) Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 2021; đề 

nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
b) Những nội dung khác liên quan đến công tác phục vụ bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
trên địa bàn tỉnh không quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện theo quy định 
tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính.

c) Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị./.
(Hồ sơ kèm theo, gồm:  
- Công văn số 21/UBBC-SNV ngày 08/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh.
- Dự thảo Nghị quyết quy định quy định một số nội dung, mức chi phục vụ 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
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- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương, ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và ý kiến của các thành viên UBND 
tỉnh.)
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;                                       
- Đại biểu HĐND tỉnh;                                    
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;  
- Các Sở: TC, Nội vụ;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TH, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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