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

về 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 

Qua xem xét Tờ trình số 1172/TTr-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh về 
đề nghị 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, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh 
một số nội dung sau:

1. Về nội dung tờ trình 
Căn cứ quy định tại Điều 4, Thông tư 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 

của Bộ Tài chính về 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, tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND 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 là cần thiết 
và phù hợp thẩm quyền quy định.

Qua rà soát, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, UBND tỉnh đề xuất mức chi 
theo hướng: Thực hiện theo các quy định hiện hành đối với những nội dung chi đã 
được cơ quan có thẩm quyền quy định1; một số mức chi có tính chất đặc thù được 
áp dụng bằng 80% so với quy định tại Thông tư 102/2020/TT-BTC 2, cơ bản đã 
bao quát một số khoản chi thực tế có phát sinh3 và nâng một số mức chi so với quy 
định của Trung ương4 để tạo thuận lợi trong việc triển khai các công việc liên quan 
phục vụ công tác bầu cử. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với 
nội dung UBND tỉnh trình. 

Sau khi được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị UBND tỉnh kịp thời bố trí kinh 
phí, theo dõi, kiểm soát, hướng dẫn các địa phương quản lý, sử dụng và thực hiện 
thanh, quyết toán theo đúng quy định pháp luật.

1 Chi tổ chức hội nghị, công tác phí; tập huấn, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, cập nhật, vận 
hành trang thông tin điện tử
2 Các khoản chỉ đối với cấp tỉnh như: Chi bồi dưỡng các cuộc họp; chi công tác kiểm tra, giám sát...
3 Chi hỗ trợ ứng cử viên không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hỗ trợ khu dân cư nơi tổ chức lấy ý kiến cử tri, 
hỗ trợ điểm tiếp xúc cử tri, chi bồi dưỡng họp báo
4 Chi hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp tham gia phục vụ bầu cử trong 2 ngày (ngày trước bầu cử và ngày bầu cử), trang 
trí khu vực bỏ phiếu, chi khắc dấu...
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2. Về dự thảo nghị quyết
Qua thẩm tra dự thảo nghị quyết, Ban đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa dự 

thảo nghị quyết để đảm bảo đúng kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật 
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; đồng thời, bổ sung cụm từ “cá nhân” vào phần đối tượng áp dụng để 
đảm bảo bao quát các đối tượng áp dụng nghị quyết.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 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, kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

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

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN
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