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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng 
do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 

Qua xem xét Tờ trình số 1950/TTr-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về 
đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối 
với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện 
thực hiện trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND 
tỉnh một số nội dung như sau:

1. Về nội dung tờ trình

Mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện được HĐND tỉnh ban hành tại 
Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 với mức bằng khoảng 80% 
mức tối đa quy định tại Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ.

Đến nay, Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg vẫn còn hiệu lực; tuy nhiên, một số 
văn bản dẫn chiếu thực hiện Nghị quyết số 122/2014/NQ-HĐND không còn phù 
hợp với quy định hiện hành1. Do vậy, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND 
tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối 
với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện 
thực hiện là cần thiết và phù hợp thẩm quyền quy định.

Qua rà soát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy: UBND tỉnh đề 
xuất mức chi lần này bằng mức chi tối đa tại Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg, Ban 
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung UBND tỉnh trình. 

Sau khi HĐND tỉnh thống nhất thông qua, trong quá trình tổ chức thực hiện, 
đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét tính tương đồng giữa mức chi đón tiếp, thăm 
hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

1 Mức chi tiếp xã giao: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 
06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc 
tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách 
trong nước. Đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 
quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức 
các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước thay thế Thông tư 
số 01/2010/TT-BTC.
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cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện với mức chi do các tổ chức khác (Tỉnh ủy, HĐND 
tỉnh, UBND tỉnh….) thực hiện để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tính 
chất công việc giữa các cấp, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2. Về dự thảo nghị quyết: 
Ban đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa một số câu chữ và thể thức, kỹ thuật 

trình bày văn bản đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 
ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về đề 
nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 
một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực 
hiện trên địa bàn tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP;
- Lưu VT, TH (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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