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BÁO CÁO 

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phân bổ dự toán vốn sự nghiệp 

 ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình phát triển  

công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm thần, 

 trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí 

(Trình tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII) 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và phân công của 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo Hội 

đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra Tờ trình số 382/TTr-UBND ngày 

11/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết phân bổ dự 

toán vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình 

phát triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm 

thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí  như sau: 

1. Nhất trí với Tờ trình số 382/TTr-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết.  

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc quản lý, sử dụng 

nguồn kinh phí đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BTC 

ngày 12/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định quản lý, sử dụng 

kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình 

phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục 

hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí 

dựa vào cộng  đồng giai đoạn 2021 - 2030; Thông tư số 36/2018/TT-

BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.  

Với kết quả thẩm tra trên, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất đề nghị 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết phân bổ dự toán vốn 

sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình phát 
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triển công tác xã hội và Chương trình trợ giúp xã hội đối với người tâm 

thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí ./. 

 
Nơi nhận: 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII; 

- Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 10; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ2. 
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