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Kính gửi:  

 - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

 - Văn phòng huyện ủy; 

 - Thủ trưởng các đơn vị dự toán ; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Nghị quyết số 148/2021/NQ -HĐND ngày 18/01/2021 của HĐND tỉnh 
quy định mức chi, thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí đối với các nội dung chi 

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 tỉnh Sơn La; 

Căn cứ Công văn số 392/STC -TCHCSN ngày 28/01/2021 của Sở Tài chính 
tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 148/2021/NQ -HĐND ngày 
18/01/2021 của HĐND tỉnh; 

Thực hiện Công văn số 872/STC-QLNS ngày 18/3/2021 về việc rà soát lại dự toán 
kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Về trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác bầu cử: Thực hiện sử 

dụng các trang thiết, thiết bị phục vụ công tác bầu cử năm 2016 còn sử dụng được; 
trưng tập, huy động các phương tiện, trang thiết  bị đang được trang bị ở cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn  để phục vụ cho nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

2. Đối với kinh phí chi đóng hòm phiếu: Thực hiện rà soát, tận dụng những 
hòm phiếu còn sử dụng được của cuộc bầu cử năm 2016 và hòm phiếu tổ chức Đại 

hội Đảng các cấp năm 2020, trường hợp hư hỏng phải sửa chữa hoặc mua mới hòm 
phiếu để phục vụ bầu cử thì sử dụng chất liệu phù hợp và định mức quy định tại 
Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 

148/2021/NQ-HĐND ngày 18/01/2021 của HĐND tỉnh. 

3. Về dự toán kinh phí bầu cử: Thực hiện lập dự toán chi tiết, cụ thể (số 

lượng, thành phần, định mức…) đảm bảo sát với tình hình thực tế, tiết kiệm, hiệu 
quả (có đối chiếu, so sánh với kinh phí bầu cử đã quyết toán năm 2016),  trừ những 

nội dung chi bổ sung và tăng mức tại Nghị quyết số 148/2021/NQ -HĐND ngày 
18/01/2021 của HĐND tỉnh. Kinh phí các cuộc họp UBBC, hội nghị triển khai công 

tác bầu cử, số lượng thành phần tham gia cuộc họp, số buổi họp phải sát với thực tế; 
kinh phí chi khác, dự phòng phát sinh, chi mua sắm,  chi xây dựng văn bản, báo 

cáo… còn chưa rõ danh mục thực hiện… 



4. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 
Căn cứ các nội dung tại điểm 1, 2, 3 ở trên có trách nhiệm tổ chức triển khai theo 

đúng quy định; đồng thời rà soát, lập dự toán chi tiết, cụ thể kinh phí bầu cử đạ i biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 gửi về phòng 
Tài chính – Kế hoạch chậm nhất ngày 25/3/2021. 

5. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Tham mưu cho UBND huyện trong công tác tổng hợp  dự toán, thẩm định, 

quyết toán kinh phí bầu cử đối với các đơn vị, UBND các xã, thị trấn và với Sở Tài 
chính đảm bảo theo quy định. 

- Chủ động sử dụng lồng ghép nguồn kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung có mục 
tiêu, ngân sách huyện để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử 

đảm bảo kịp thời, thiết thực, tiết kiệm. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT. (Phúc TCKH_01b). 

CHỦ TỊCH 

 
 
 

 

Lê Văn Kỳ 
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