
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NỘI VỤ 

 

Số:          /SNV-VP 
 

 

V/v tham gia góp ý vào 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 khóa XVI và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2020 

                                
                          Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của 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 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026; 

Thực hiện văn bản số 9663/UBND-TH1 ngày 23 tháng 12 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ 

Chính trị; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 26/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, cùng Sở Tài chính và 

các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình ban hành 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định  mức chi, nội dung chi kinh phí 

bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026. Sở Nội vụ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định 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”. 

Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành; Ủy  ban nhân dân các huyện, 

thành phố nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo (Có dự thảo 

chi tiết kèm theo).Ý kiến tham gia góp ý gửi về Sở Nội vụ trước ngày 

05/01/2021 để Sở Nội vụ tổng hợp hoàn thiện dự thảo, trình Uỷ ban nhân dân 

tỉnh theo quy định.  

Trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành; Ủy  ban nhân dân các huyện, 

thành phố quan tâm, phối hợp./. 
 

    Nơi nhận: 

    - UBND tỉnh (b/c); 

    - Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

    - Lãnh đạo Sở Nội vụ; 

    - Như trên; 

    - Lưu: VT-XDCQ&CCHC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Hòa 
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