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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

#SoKyHieuVanBan 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO TỔNG HỢP TIẾP THU, GIẢI TRÌNH
 Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG VÀ Ý KIẾN 

THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TƯ PHÁP
Đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi đặc thù 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.

I. Tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của các địa phương, đơn vị:
1. Căn cứ 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;

 Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về 
ban hành Chương trình công tác năm 2021,

Sở Tài chính đã có Công văn số 310/STC-HCSN ngày 05/02/2021 gửi các cơ 
quan, đơn vị, địa phương đề nghị góp ý dự thảo Nghi 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. 

Hình thức lấy ý kiến: lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, đơn vị bằng văn bản.
2. Đến 01/3/2021, Sở Tài chính nhận được văn bản góp ý của 09 cơ quan, đơn 

vị  và 13/18 địa phương, Cụ thể:
a) Các địa phương, đơn vị thống nhất với dự thảo gồm: huyện Nam Giang, 

huyện Đại Lộc, Thành phố Tam Kỳ, huyện Tây Giang, huyện Bắc Trà My, huyện 
Phước Sơn và huyện Duy Xuyên; các Sở, ngành: Sở Giao thông vận tải, Nông nghiệp 
&PTNT, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Tỉnh ủy.

b) Các địa phương, đơn vị tham gia góp ý kiến, Sở Tài chính tổng hợp ý kiến 
góp ý và tiếp thu, giải trình như sau:

Ý kiến Sở Tài chính T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và 

lý do không tiếp thu
A Đơn vị khối 

tỉnh
1 Sở Tư pháp  (i) Viết lại các căn cứ cho phù 

hợp.
 (ii) Thể thức và ký thuật trình 
bày văn bản: đề nghị thực hiện 
theo đúng quy định tại Chương 
V Nghị định 34/2016/NĐ-CP 
của Chính phủ và mẫu số 16 
tại Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định 154/2020/NĐ-
CP của Chính phủ

Sở Tài chính tiếp thu 
và chỉnh sửa.
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Ý kiến Sở Tài chính T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và 

lý do không tiếp thu
2 Sở Văn hóa 

Thể thao và 
Du lịch

(i) Bỏ cụm từ “tại quy định” 
tại điểm đ, khoản 1, điều 2 dự 
thảo Nghị quyết (do thừa).
(ii) Chỉnh sửa đánh dấu trang 
văn bản theo quy định.

Sở Tài chính tiếp thu 
và chỉnh sửa.

3 Sở Nội vụ (i) Đề nghị bổ sung thêm đối 
tượng áp dụng là UBMTTQ 
Việt Nam các cấp tại khoản 
2 điều 1 dự thảo Nghị quyết.

(ii) Đề nghị bổ sung thêm nội 
dung do UBBC cấp huyện, 
cấp xã triệu tập và Hội nghị 
hiệp thương do UBMTTQ 
Việt Nam các cấp tổ chức 
tại điểm c, khoản 1 điều 2 dự 
thảo Nghị quyết, đồng thời 
điều chỉnh mức chi cho phù 
hợp.

(iii) Đề nghị bổ sung thêm 
đối tượng bồi dưỡng là 
những người trực tiếp phục 
vụ công tác bầu cử thuộc 
UBMTTQ Việt Nam các 

(i) Tiếp thu và điều 
chỉnh khoản 2 điều 1 
dự thảo Nghị quyết 
như sau:
  “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 trên địa 
bàn tỉnh; UBMTTQ 
Việt Nam các cấp và 
các cơ quan, đơn vị có 
phục vụ công tác bầu 
cử.”

(ii) Tiếp thu và điều 
chỉnh điểm c, khoản 1 
điều 2 dự thảo Nghị 
quyết như sau:
“c) Chi tổ chức các 
hội nghị do Ủy ban 
bầu cử các cấp triệu 
tập thực hiện theo quy 
định về nội dung, định 
mức chi và điều kiện 
đảm bảo cho hoạt 
động của Hội đồng 
nhân dân các cấp tỉnh 
Quảng Nam hiện hành 
đối với các nội dung: 
ăn, nghỉ, giải khát, bồi 
dưỡng đại biểu tham 
dự.”

(iii) Tiếp thu và chọn 
lọc, chỉnh sửa cùng 
với góp ý của 
UBMTTQ VN tỉnh.

Riêng, đối với mức chi 
Hội nghị hiệp thương 
thực hiện theo quy 
định tại điểm a, khoản 
1 điều 2 dự thảo Nghị 
quyết.
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Ý kiến Sở Tài chính T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và 

lý do không tiếp thu
cấp tại khoản 2 điều 2 dự 
thảo Nghị quyết (khoản 4 Phụ 
lục kèm theo Nghị quyết).

4 UBMTTQ 
Việt Nam 
tỉnh Quảng 
Nam

(i) Đề nghị bổ sung mức chi  
công tác chỉ đạo, kiểm tra, 
giám sát bầu cử đối với cấp 
xã (ngoài chế độ công tác phí 
theo quy định hiện hành)
(ii) Đề nghị bổ sung nội dung 
và mức chi xây dựng báo cáo 
kết quả kiểm tra, giám sát đối 
với UBMTTQVN cấp xã:
- Báo cáo tổng hợp kết quả 
của từng đoàn công tác; báo 
cáo tổng hợp kết quả của đợt 
kiểm tra, giám sát; báo cáo 
tổng hợp kết quả các đợt kiểm 
tra, giám sát: 1.000.000 
đồng/báo cáo.
- Chi tham gia ý kiến bằng 
văn bản (tổng mức chi tối đa 
là: 1.000.000 đồng/người/văn 
bản): 100.000 
đồng/người/lần
- Chỉnh lý, hoàn chỉnh báo 
cáo: 200.000 đồng/báo cáo

(iii) Đề nghị bổ sung mức chi  
xây dựng các văn bản ngoài 
phạm vi điều chỉnh của 
Thông tư 338/2016/TT-BTC 
liên quan đến công tác bầu cử 
do Ủy ban  MTTQ Việt 
Nam các cấp ban hành (tính 
cho sản phẩm cuối cùng, bao 
gồm cả tiếp thu, chỉnh lý) và 
đề xuất bổ sung mức chi đối 
với cấp xã như sau:
    - Chi xây dựng văn bản 
(tính cho sản phẩm cuối 
cùng, bao gồm cả tiếp thu, 
chỉnh lý) cấp xã: 500.000 
đồng/văn bản.
    - Chi tham gia ý kiến bằng 
văn bản (tổng mức chi tối đa 
là: 1.000.000 đồng/người/văn 

(i)  Tiếp thu và chỉnh 
sửa

(ii) Tiếp thu và bổ sung 
nội dung và mức chi 
xây dựng báo cáo kết 
quả kiểm tra, giám sát 
đối với UBMTTQVN 
cấp xã như sau:
“- Báo cáo tổng hợp 
kết quả các đợt kiểm 
tra, giám sát: 500.000 
đồng/báo cáo.
- Chi tham gia ý kiến 
bằng văn bản (tổng 
mức chi tối đa là: 
500.000 
đồng/người/văn bản): 
100.000 
đồng/người/lần.”
- Chỉnh lý, hoàn chỉnh 
báo cáo: 200.000 
đồng/báo cáo

(iii) Tiếp thu và bổ 
sung mức chi đối với 
cấp xã như sau:
“- Chi xây dựng văn 
bản (tính cho sản 
phẩm cuối cùng, bao 
gồm cả tiếp thu, chỉnh 
lý) cấp xã: 500.000 
đồng/văn bản.
    - Chi tham gia ý 
kiến bằng văn bản 
(tổng mức chi tối đa 
là: 500.000 
đồng/người/văn bản): 
100.000 
đồng/người/lần.”
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Ý kiến Sở Tài chính T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và 

lý do không tiếp thu
bản): 100.000 
đồng/người/lần.

(iv) Đề nghị bổ sung đối 
tượng áp dụng mức chi bồi 
dưỡng cho những người trực 
tiếp phục vụ trong đợt bầu cử 
đối với Ban chỉ đạo bầu cử 
UBMTTQVN các cấp (tại 
điểm a, mục 4 phụ lục kèm 
theo Nghị quyết)
(v) Đề bổ sung thêm đối 
tượng áp dụng mức chi khoán 
hỗ trợ cước điện thoại di 
động cho những người trực 
tiếp phục vụ trong đợt bầu cử 
đối với UBMTTQVN các 
cấp.

(vi) Đề nghị bổ sung thêm nội 
dung và mức chi hỗ trợ 
người ứng cử thực hiện vận 
động tranh cử đâị biểu 
Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp (Đại 
biểu ứng cử Quốc hội và 
HĐND tỉnh nhiệm kỳ trước 
đã được hỗ trợ 1.000.000 
đồng/ứng cử viên)

(iv) Tiếp thu và chỉnh 
sửa.

(v) Tiếp thu và chỉnh 
sửa. Trong đó, đề nghị 
bổ sung quy định để 
tránh trùng chi (Chi 
khoán hỗ trợ cước 
điện thoại di động cho 
những người trực tiếp 
phục vụ trong đợt bầu 
cử (thời gian hưởng 
hỗ trợ cước điện thoại 
di động theo thực tế 
tối đa không quá thời 
gian quy định cho 
từng đối tượng;  
Trường hợp một 
người kiêm nhiệm 
nhiều công việc thì chỉ 
một mức cao nhất)

(vi) Kính đề nghị Chủ 
tịch Ủy ban bầu cử 
tỉnh và Chủ tịch 
UBND tỉnh xen xét 
cho ý kiến nội dung 
này.
Riêng ý kiến của Sở 
Tài chính đề nghị cần 
cân nhắc nội dung này, 
vì nếu hỗ trợ cho ứng 
cử viên bầu Đại biểu 
QH và đại biểu HĐND 
tỉnh thì phải hỗ trợ 
tương tự đối với cấp 
huyện và cấp xã, nếu 
vậy thì dự kiến kinh 
phí sẽ lớn (khoảng 5 
tỷ).
Sở Tài chính kính đề 



5

Ý kiến Sở Tài chính T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và 

lý do không tiếp thu

 (vii) Đề nghị bổ sung hỗ trợ 
Khu dân cư tổ chức lấy ý kiến 
cử tri nơi cư trú đối với người 
ứng cử đại biểu Quốc hội và 
HĐND các cấp (nhiệm kỳ 
trước hỗ trợ 500.000 
đồng/khu dân cư tô chức hội 
nghị lấy ý kiến đối với đại 
biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

(viii) Đề nghị bổ sung mức 
chi kinh phí cho các điểm tiếp 
xúc cử tri để người ứng cử 
thực hiện quyền vận động 
tranh cử theo hướng dẫn tại 
Nghị quyết số 24/2018/NQ-
HĐND ngày 19/7/2018 của 
HĐND tỉnh.

(vii) Tiếp thu và đề 
nghị bổ sung nội dung 
và mức chi như sau:
 “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: 
500.000 đồng/Khu 
dân cư để trang trí, 
nước uống, thuê bàn 
ghế,…”

(viii) Tiếp thu và bổ 
sung như sau:
“Hỗ trợ mỗi điểm tiếp 
xúc cử tri (trang trí, 
âm thanh, thuê địa 
điểm, nước uống, bảo 
vệ và các khoản chi 
khác): cấp tỉnh: 
1.000.000 đồng/điểm; 
cấp huyện: 700.000 
đồng/điểm; cấp xã: 
500.000 đồng/điểm. 
Trường hợp nhiều cấp 
tổ chức tiếp xúc cử tri 
vào cùng thời gian và 
địa điểm thì áp dụng 
mức hỗ trợ cao nhất.”

nghị xem xét hỗ trợ 
đối với những ứng cử 
viên là người không 
hưởng lương từ NSNN 
cụ thể: cấp tỉnh 
1.000.000 đồng/người; 
cấp huyện 800.000 
đồng/người; cấp xã: 
500.000 đồng/người.

B Khối huyện
1 UBND huyện 

Núi Thành
(i) Dự thảo Nghị quyết quy 
định mức chi khắc dấu các tổ 
chức phục vụ bầu cử thuộc 
cấp tỉnh (250.000đ/dấu) 
nhưng không có quy định cho 

(i) Sở Tài chính tiếp 
thu và chỉnh sửa quy 
định cụ thể mức chi 
tại 03 cấp (tỉnh, 
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Ý kiến Sở Tài chính T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và 

lý do không tiếp thu
cấp huyện, cấp xã nên đề nghị 
có hướng dẫn cụ thể cho địa 
phương để thực hiện.
 (ii) Dự thảo chưa quy định 
nội dung và mức chi bồi 
dưỡng cho công tác thẩm tra, 
xác minh lý lịch của người 
ứng cử, nên đề nghị Sở Tài 
chính nghiên cứu bổ sung cho 
phù hợp với thực tế triển khai 
thực hiện công tác này. 

(iii) Dự thảo chưa quy định 
nội dung và mức chi bồi 
dưỡng cho thành viên Ban chỉ 
đạo công tác bầu cử của 
Huyện ủy, vì vậy đề nghị Sở 
Tài chính nghiên cứu bổ sung 
mức chi bồi dưỡng cho phù 
hợp. 

(iv) Dự thảo Nghị quyết chưa 
quy định nội dung và mức chi 
cho công tác khen thưởng sau 
khi tổng kết cuộc bầu cử, nên 
đề nghị Sở Tài chính nghiên 
cứu bổ sung nội dung chi cho 
công tác này.

huyện, xã).

(iii) Tiếp thu và bổ 
sung vào mục quy 
định mức chi bồi 
dưỡng theo mức 
khoán (thời gian 
hưởng chế độ bồi 
dưỡng phục vụ bầu cử 
theo thực tế và tối đa 
không quá thời gian 
quy định cho từng đối 
tượng. Trường hợp 
một người kiêm 
nhiệm nhiều công việc 
thì chỉ một mức bồi 
dưỡng cao nhất) tương 
ứng theo các chức 
danh: Trưởng ban chỉ 
đạo, Phó ban chỉ đạo 
và các thành viên Ban 
chỉ đạo tại thứ tự số 4 
phụ lục kèm theo 
Nghị quyết.

ii) Công tác thẩm tra, 
xác minh lý lịch của 
người ứng cử là nhiệm 
vụ thường xuyên của 
cơ quan có thẩm 
quyền, do vậy không 
thể quy định mức chi 
bồi dưỡng, đề nghị 
thực hiện theo chế độ 
hiện hành như chế độ 
công tác phí,…

(iv) Thông tư 102 của 
Bộ Tài chính không 
quy định nội dung chi 
khen thưởng; mặt 
khác, hiện chế độ khen 
thưởng đã có các quy 
định của Trung ương 
và của tỉnh. Do vậy, 
trường hợp có phát 
sinh khen thưởng thì 
thực hiện theo các quy 
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Ý kiến Sở Tài chính T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và 

lý do không tiếp thu

(v) Mức chi bồi dưỡng trong 
02 ngày (trước và trong ngày 
bầu cử) quy định cấp huyện 
190.000đ/người/ngày và cấp 
xã 240.000đồng/người/ngày; 
vậy trường hợp cán bộ, công 
chức thuộc cấp huyện, kể cả 
lực lượng công an, quân đội 
tham gia bảo vệ, tác nghiệp 
chuyên môn ở cấp xã thì chi 
mức bồi dưỡng nào (theo 
mức bối dưỡng cấp huyện 
hay cấp xã). Đề nghị Sở Tài 
chính nghiên cứu có quy định 
cụ thể.

(v) Thực hiện theo 
quy định tại điểm c, 
khoản 5, điều 3 Thông 
tư 102 của BTC, Sở 
Tài chính tiếp thu và 
sẽ tổng hợp trong văn 
bản hướng dẫn thực 
hiện quản lý, sử dụng 
kinh phí bầu cử.

định hiện hành của 
Trung ương và của 
tỉnh.

2 UBND huyện 
Quế Sơn

(i) Điều chỉnh mức chi bồi 
dưỡng cho các đối tượng 
phục vụ tại các cuộc họp khác 
liên quan đến công tác bầu cử 
cấp huyện từ mức 32.000 
đồng/người/buổi lên 40.000 
đồng/người/buổi.
 (ii) Điều chỉnh mức chi chỉnh 
lý, hoàn chỉnh báo cáo tại cấp 
huyện từ mức 350.000 
đồng/báo cáo thành 400.000 
đồng/báo cáo.

(i) Tiếp thu và chỉnh 
sửa.

(ii) Mức chi này quy 
định tại Thông tư 102 
năm 2020 không tăng 
so với quy định tại 
Thông tư 06 năm 2016 
của Bộ Tài chính. Theo 
đó, Sở Tài chính đề 
xuất mức chi lần này 
bằng với mức chi năm 
2016. Do vậy, đề nghị 
không tăng mức chi 
đối với nội dung này.

3 UBND huyện 
Nam Trà My

(i) Đề nghị tăng mức chi bồi 
dưỡng tại các cuộc họp đối 
với cấp huyện, cấp xã từ 
10.000 đ đến 20.000 đ so với 
dự thảo tại địa bàn các huyện 
miền núi.

(i) Mức chi này quy 
định tại Thông tư 102 
năm 2020 không tăng 
so với quy định tại 
Thông tư 06 năm 2016 
của Bộ Tài chính. Theo 
đó, Sở Tài chính đề 
xuất mức chi lần này 
bằng với mức chi năm 
2016. Mặt khác, đây là 
mức chi thêm tại các 
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Ý kiến Sở Tài chính T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và 

lý do không tiếp thu

(ii) Đề nghị tăng mức chi cho 
thành viên chính thức, CBCC 
phục vụ đoàn giám sát đối với 
cấp huyện từ 10.000 đ đến 
20.000 đ so với dự thảo
 

(iii) Đề nghị tăng mức chi 
chỉnh lý, hoàn chỉnh báo cáo 
kết quả kiểm tra, giám sát từ 
mức 350.000 đồng/báo cáo 
lên 400.000 đồng/báo cáo.
 (iv) Đề nghị bổ sung mức chi 
đối cấp huyện về công tác xây 
dựng các văn bản liên quan 
đến công tác bầu cử với mức 
1.000.000 đồng/văn bản.

(v) Đề nghị tăng mức chi 
khoán bồi dưỡng cho các 
thành phần trực tiếp phục vụ 
trong đợt bầu cử đối với cấp 
huyện, cấp xã từ 100.000 đ 
đến 200.000 đ so với dự thảo 
tại địa bàn các huyện miền núi 
(tại thứ tự số 4 phụ lục kèm 
theo Nghị quyết).
 

(iv) Tiếp thu và điều 
chỉnh theo nội dung 
đã tiếp thu góp ý của 
UBMTTQ VN tỉnh.

cuộc họp. Do vậy, đề 
nghị không tăng mức 
chi đối với nội dung 
này.

 (ii) Mức chi này quy 
định tại Thông tư 102 
năm 2020 không tăng 
so với quy định tại 
Thông tư 06 năm 2016 
của Bộ Tài chính. Theo 
đó, Sở Tài chính đề 
xuất mức chi lần này 
bằng với mức chi năm 
2016. Do vậy, đề nghị 
không tăng mức chi 
đối với nội dung này.
 (iii) Tương tự như 
trên; do vậy, đề nghị 
không tăng mức chi 
đối với nội dung này.

(v) Mức chi khoán bồi 
dưỡng cho các thành 
phần trực tiếp phục vụ 
trong đợt bầu cử lần 
này tại Thông tư 102 
tăng so từ 10-20% so 
với mức chi tại Thông 
tư 06 năm 2016. Theo 
đó, Sở Tài chính đã đề 
xuất mức chi lần này 
cũng đã tăng so với 
quy định tại Quyết 
định 843/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh năm 
2016 (cấp huyện tăng 
từ 17 đến 33%, cấp xã 
tăng từ 25 đến 50%). 
Do vậy, đề nghị không 
tăng thêm mức chi.
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Ý kiến Sở Tài chính T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và 

lý do không tiếp thu
(vi) Đề nghị tăng mức chi bồi 
dưỡng trong hai ngày trước và 
trong ngày bầu cử đối cấp 
huyện từ mức 190.000 
đồng/người/ngày lên 200.000 
đồng/người/ngày (tăng 10.000 
đ)

(vi) Thống nhất và 
tiếp thu 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), 
mức chi năm 2016 
tăng 25% so với quy 
định của Trung ương

4 UBND huyện 
Hiệp Đức

(i) Đề nghị tăng mức chi bồi 
dưỡng tại các cuộc họp khác 
có liên quan tại cấp huyện từ 
32.000 đồng/người/buổi 
thành 40.000 
đồng/người/buổi.
(ii) Đề nghị tăng mức chi 
khắc dấu từ 250.000 
đồng/dấu thành 350.000 
đồng/dấu theo giá thực tế.

(iii) Đề nghị bổ sung nội 
dung chi in phiếu bầu tại 
huyện 700 đồng/phiếu (in 
giấy màu), in phiếu bầu tại xã 
400 đồng/phiếu (in giấy 
thường), số lượng phiếu dôi 
không quá 10% phiếu bầu.

(i) Tiếp thu và chỉnh 
sửa.

(ii) Tiếp thu và sau khi 
rà soát mức giá khắc 
dấu trên địa bàn tỉnh 
hiện nay, Sở Tài chính 
đề nghị mức chi khắc 
dấu là 300.000 
đồng/dấu (tăng 20% 
so với mức chi tại 
Trung ương)

(iii) Mức chi in phiếu 
bầu thực hiện thanh 
toán theo thực tế sau 
khi đã thực hiện các 
bước đấu thầu theo 
quy định tại Thông tư 
58/2016/TT-BTC ngày 
29/3/2016 của Bộ Tài 
chính quy định chi tiết 
việc sử dụng vốn nhà 
nước để mua sắm 
nhằm duy trì hoạt 
động thường xuyên 
của cơ quan nhà nước, 
đơn vị thuộc lực lượng 
vũ trang nhân dân, đơn 
vị sự nghiệp công lập, 
tổ chức chính trị, tổ 
chức chính trị - xã hội, 
tổ chức chính trị xã 
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Ý kiến Sở Tài chính T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và 

lý do không tiếp thu
hội - nghề nghiệp, tổ 
chức xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp. 
Do vậy, không thể quy 
định mức chị cụ thể 
đối với nội dung này.

5 UBND huyện 
Phú Ninh

Đề nghị các mức chi đặc thù 
duy trì bằng mức chi đã quy 
định tại Quyết định số 
843/QĐ-UBND ngày 
08/3/2016 của UBND tỉnh 
quy định mức chi phục vụ 
bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XIV và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2016-2021 tại tỉnh Quảng 
Nam.

 Theo quy định tại 
Thông tư 102 năm 2020 
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, Sở Tài chính 
đã xây dựng và đề xuất 
các mức chi đặc thù áp 
dụng đợt này bằng mức 
chi đã quy định trước 
đây tại Quyết định số 
843/QĐ-UBND ngày 
08/3/2016 của UBND 
tỉnh; 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.

6 UBND huyện 
Đông Giang

(i) Đề nghị tăng mức chi bồi 
dưỡng tại các cuộc họp khác 
liên quan đến công tác bầu cử 
cấp huyện đối với đối tượng 
phục vụ.

 (i) Mức chi này quy 
định tại Thông tư 102 
năm 2020 không tăng 
so với quy định tại 
Thông tư 06 năm 2016 
của Bộ Tài chính. Theo 
đó, Sở Tài chính đề 
xuất mức chi lần này 
bằng với mức chi năm 
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Ý kiến Sở Tài chính T
T Đơn vị Nội dung góp ý Tiếp thu Không tiếp thu và 

lý do không tiếp thu

(ii) Đề nghị bổ sung mức chi 
xây dựng văn bản ngoài phạm 
vi điều chỉnh của Thông tư số 
138/2016/TT-BTC liên quan 
đến công tác bầu cử đối với 
cấp huyện, cấp xã.
(iii) Đề nghị nâng mức chi 
bồi dưỡng các đối tượng được 
huy động, trưng tập trực tiếp 
phục vụ công tác bầu cử tại 
cấp huyện, cấp xã.

(iv) Đề nghị bổ sung mức chi 
khắc dấu đối với cấp huyện.

(ii) Tiếp thu và điều 
chỉnh theo nội dung 
đã tiếp thu góp ý của 
UBMTTQ VN tỉnh.

(iv) Tiếp thu và chỉnh 
sửa.

2016. Mặt khác, đây là 
mức chi thêm tại các 
cuộc họp. Do vậy, đề 
nghị không tăng mức 
chi đối với nội dung 
này.

 (iii) Mức chi khoán 
bồi dưỡng cho các 
thành phần trực tiếp 
phục vụ trong đợt bầu 
cử lần này tại Thông tư 
102 tăng so từ 10-20% 
so với mức chi tại 
Thông tư 06 năm 2016. 
Theo đó, Sở Tài chính 
đã đề xuất mức chi lần 
này cũng đã tăng so 
với quy định tại Quyết 
định 843/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh năm 
2016 (cấp huyện tăng 
từ 17 đến 33%, cấp xã 
tăng từ 25 đến 50%). 
Do vậy, đề nghị không 
tăng thêm mức chi.

II. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp:
Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 23/BC-STP ngày 02/3/2021. 

Sở Tài chính tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh các dự thảo như sau:
1. Sở Tư pháp đề nghị điều chỉnh khoản 1 điều 1 dự thảo Nghị quyết quy định về 

phạm vi điều chỉnh như sau:
“1. Phạm vi điều chỉnh:
Nghị quyết này quy định mức chi phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.”



12

Ý kiến của Sở Tài chính: đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Lý do: Nghị quyết này 
chỉ quy định một số mức chi cụ thể và trong thực tế để phục vụ công tác bầu cử có phát 
sinh một số nội dung chi được phép chi và thanh toán theo thực tế với chứng từ hợp pháp, 
hợp lệ, Nghị quyết này không quy định cụ thể các mức chi đó.

2. Sở Tư pháp đề nghị điều chỉnh chỉnh khoản 2 điều 1 dự thảo Nghị quyết quy 
định về đối tượng áp dụng. Sở Tài chính tiếp thu và chỉnh sửa.

3. Sở Tư pháp đề nghị điều chỉnh tên gọi Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết 
của HĐND tỉnh. Sở Tài chính tiếp thu chỉnh sửa một phần và đề nghị không tiếp thu một 
phần như ý kiến giải trình tại điểm 1 nói trên.

4. Sở Tư pháp đề nghị điều chỉnh tên gọi các căn cứ pháp lý. Sở Tài chính tiếp thu 
và chỉnh sửa.

Trên đây là tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị, địa phương 
đối với dự thảo Tờ trình, Nghi 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 được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 22 HĐND 
tỉnh khóa IX./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Tư pháp (theo dõi);              
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HCSN.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao





UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

#SoKyHieuVanBan 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#DiaDiemNgayBanHanh
       

TỜ TRÌNH
Đề nghị trình 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.

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam.
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 ;

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh ban 
hành Chương trình công tác năm 2021; trong đó có giao nhiệm vụ Sở Tài chính chủ trì 
tham mưu trình HĐND tỉnh khóa IX, tại kỳ họp thứ 22 xem xét ban hành 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;

Sở Tài chính đã dự thảo, đã lấy ý kiến góp ý của các địa phương, đơn vị, đã tiếp 
thu, điều chỉnh; đồng thời căn cứ ý kiến tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 01/3/2021 và ý 
kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 23/BC-STP ngày 02/3/2021, Sở Tài 
chính đã tiếp thu và hoàn chỉnh các dự thảo.

Nay, Sở Tài chính kính trình UBND tỉnh xem xét 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.

Hồ sơ kèm theo, gồm:  
- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh 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 và 
dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 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.

- Công văn góp ý của các địa phương, đơn vị và Công văn thẩm định của Sở Tư 
pháp (bảng pho to).

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương 
và thẩm định của Sở Tư pháp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, NS, HCSN.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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