
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:          /UBND-TCKH        Cao Lộc, ngày        tháng 10 năm 2021 

V/v tham gia góp ý dự thảo định mức 

phân bổ dự toán chi thường xuyên 

năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân 

sách 2022-2025 (Lần 2). 

 

 Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện Công văn số 2895/STC-QLNS ngày 03/10/2021 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo định mức phân bổ chi thường xuyên 

ngân sách nhà nước năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 (Lần 2). 

Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân 

bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định 

ngân sách năm 2022-2025 và các nội dung tập trung xin ý kiến. Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lộc có ý kiến tham gia góp ý như sau:  

1. Đối với định mức chi đào tạo cấp huyện 

Tại dự thảo quy định chi khác tính theo biên chế với định mức là 37 triệu 

đồng/biên chế/năm. Ủy ban nhân dân huyện nhất trí với định mức là 37 triệu 

đồng/biên chế/năm theo dự thảo và gộp chung vào định mức phân bổ kinh phí đối 

với Huyện ủy. 

2. Định mức chi các sự nghiệp văn hóa, thông tin; phát thanh truyền 

hình; thể dục thể thao cấp huyện 

Nhất trí với dự thảo Nghị Quyết là tách riêng các sự nghiệp. Vì tách riêng các 

sự nghiệp sẽ đảm bảo phân rõ từng nhiệm vụ chi cho từng loại hoạt động của từng 

sự nghiệp trong đơn vị  

3. Nhất trí với dự thảo đối với kinh phí tiền lương các đối tượng hợp đồng 

đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 68/2000/NQ-CP; Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP và các hợp đồng khác trên cơ sở nhu cầu phát sinh thực tế của 

đơn vị, căn cứ khả năng ngân sách sẽ xem xét hỗ trợ để giảm bớt khó khăn cho các 

đơn vị, các huyện thành phố.  

4. Các nội dung khác UBND huyện nhất trí. 

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc tham gia ý kiến như trên, đề nghị Sở Tài 

chính 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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