
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /UBND-TCKH 
V/v góp ý dự thảo dự thảo Tờ trình 

của UBND tỉnh và dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định mức 

chi và thời gian được hưởng hỗ trợ 

kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026. 

 

   Cao Lộc, ngày      tháng 01 năm 2021 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.                          

Thực hiện Công văn số 2871/STC-HCSN, ngày 31/12/2020 của Sở Tài 

chính về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh 

phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện đã tham mưu 

cho UBND nhân huyện triển khai văn bản góp ý đến các cơ quan, đơn vị tại Công văn số 

11/TCKH ngày 11/01/2021 gồm có 08 đơn vị góp ý nhất trí với dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh: 01 đơn vị phòng ban: Phòng 

Nội vụ huyện; 07 UBND các xã: Cao Lâu, Hải Yến, Hợp Thành, Tân Thành, 

Thạch Đạn, Thanh Lòa, Yên Trạch, còn 15 xã, thị trấn chưa có góp ý đối với dự 

thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Qua tổng hợp, 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc có ý kiến như sau:  

1. Đối với nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết. 

Trên cơ sở góp ý đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ 

trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân huyện nhất trí với 

dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

2. Đối với nội dung chi công tác bầu cử. 

- Tại Điều 2 “Nội dung và mức chi”. Bổ sung thêm nội dung chi, định mức chi 

liên quan đến công tác viết danh sách cử tri tại các xã, thị trấn. 

-Tại Điều 3 “Thời gian được hưởng hỗ trợ” của dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi và thời gian được 

hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Nghị quyết số 

133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội, ngày bầu cử là Chủ nhật, ngày 

23/5/2021. Do đó, cần quy định thêm thời gian sau khi ngày bầu cử kết thúc là bao 

nhiêu ngày sẽ không được hưởng hỗ trợ công tác bầu cử. 



Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc tham gia góp ý gửi Sở Tài chính tỉnh Lạng 

Sơn xem xét tổng hợp theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- Phòng TC-KH; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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