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BÁO CÁO 

Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định 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 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
 

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

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế ngân sách đã chủ trì thẩm tra Tờ trình 

số 79/TTr-UBND ngày 17/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị 

quyết quy định 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 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ban Kinh tế ngân sách báo cáo Hội đồng 

nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra như sau: 

1. Căn cứ pháp lý, sự cần thiết và thẩm quyền ban hành 

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 

ngày 25/6/2015, Nghị quyết số 133/2020/QH14 về ngày bầu cử đại biểu Quốc 

hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Bộ 

Tài chính đã ban hành Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 hướng 

dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu 

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

Nhằm kịp thời hướng dẫn một số điểm 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 để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện; Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết quy định 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 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là cần thiết, phù hợp với tình 

hình thực tế của tỉnh và đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 1, Điều 4, 

Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020
1
. 

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đã có đầy đủ hồ sơ thủ tục, căn cứ pháp lý 

liên quan
2
; được cơ quan soạn thảo tổ chức làm việc, thảo luận, tổng hợp trên cơ 

                                           
1
 Tại khoản 1, Điều 4, Thông tư số 102/2020/TT-BTC quy định: “…căn cứ mức kinh phí phục vụ cho công tác 

bầu cử do ngân sách Trung ương đảm bảo theo thông báo, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng 

cân đối ngân sách địa phương, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất 

với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố quyết định về mức chi, thời 

gian được hưởng hỗ trợ cụ thể tại địa phương”. 
2
 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật  

năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Luật Bầu cử 



2 

sở đề xuất, lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương liên quan và đã được cơ quan 

tư pháp thẩm định
3
 theo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật. 

2. Về nội dung Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết 

Nhìn chung, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết đã bám sát các nội dung quy 

định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mức chi theo dự thảo 

Nghị quyết cơ bản giữ nguyên so với mức chi cách đây 5 năm (theo Quyết định 

số 11/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021); Ban 

Kinh tế ngân sách nhận thấy mức chi đảm bảo trong khung quy định tại Thông 

tư số 102/2020/TT-BTC và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh hiện nay. 

Về một số mức chi đặc thù đang áp dụng trên địa bàn tỉnh
4
: thực hiện theo 

quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang có hiệu lực thi 

hành
5
 là phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa 

phương. Ngoài ra, Ban đề nghị nên quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí bầu cử 

cho các nội dung: 

- Chi hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, công tác thông tin tuyên 

truyền, băng rôn, khẩu hiệu tại các xã, phường, thị trấn (mục 11 biểu mức chi), 

đơn vị tính: đồng/xã, phường, thị trấn. 

- Chi hỗ trợ văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, thuê hội trường và địa 

điểm bỏ phiếu (nếu có); chi trang trí, loa đài; an ninh, bảo vệ tại các tổ bầu cử; 

chi khác phục vụ trực tiếp cho công tác bầu cử (khoản d, mục 12 biểu mức chi), 

đơn vị tính: đồng/tổ bầu cử. 

Về nội dung chi xây dựng văn bản ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị 

quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (như 

kế hoạch, thông tri, văn bản chuyên môn hướng dẫn công tác bầu cử, báo cáo sơ 

kết, tổng kết, biên bản tổng kết cuộc bầu cử,…); chi bảng niêm yết danh sách 

bầu cử: Ban Kinh tế ngân sách đồng ý bổ sung quy định các mức chi này để đảm 

bảo phù hợp với quy định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC. 

                                                                                                                                    
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

Ngân sách nhà nước; Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV vàđại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
3
 Báo cáo số 36/BC-STP ngày 28/01/2021 của Sở Tư pháp. 

4
 Chi tổ chức hội nghị; Chi tổ chức tập huấn cho cán bộ tham gia phục vụ công tác tổ chức bầu cử; Chi xây dựng 

các văn bản quy phạm pháp luật về bầu cử;… 
5
 Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; nội dung chi và mức chi cho công tác quản 

lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND 

ngày 13/12/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Nghị quyết số 130/2018/NQ-HĐND ngày 

13/12/2018 quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;… 
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Về nguồn kinh phí thực hiện và việc lập, chấp hành dự toàn và quyết toán 

kinh phí: Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất với các nội dung quy định tại dự 

thảo Nghị quyết. 

Về nội dung tổ chức thực hiện cần quy định rõ thời gian sau khi kết thúc 

hoạt động bầu cử, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo tình hình phân bổ và 

sử dụng kinh phí bầu cử với Hội đồng nhân dân tỉnh (kể cả nguồn của Trung 

ương cũng như của địa phương).  

Căn cứ nội dung kết quả thẩm tra nêu trên, Ban Kinh tế ngân sách đề nghị 

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung để thông qua Nghị quyết 

quy định 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 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 19; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, HĐ4. 

 

TM. BAN KINH TẾ NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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