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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp 

chuyên đề xem xét các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh   

 

Ngày 11/01/2021, đồng chí  Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ 

chức cuộc họp chuyên đề xem xét các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh do Sở tài chính trình. Dự họp có đại diện lãnh đạo UBMT Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Tài nguyên 

và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách 

của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo, ý kiến thảo luận của các thành viên 

dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:  

1. Về dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra công tác bầu cử đại biểu 

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

Ngay sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2020/TT-BTC 

ngày 23/11/2020 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, Sở Tài chính đã chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết quy định 

mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí 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 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện 

hiệu quả nhiệm vụ chính trị nêu trên. 

Các dự thảo nêu trên đã được Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan xây dựng đảm bảo về trình tự, quy trình, cơ bản đáp ứng về mặt 

nội dung với các căn cứ pháp lý, yêu cầu nhiệm vụ rõ ràng, các nội dung chi và 

mức chi cụ thể, chi tiết. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng nội dung trình, yêu 

cầu Sở Tài chính khẩn trương thực hiện các nội dung sau:  

- Tiếp thu đầy đủ, tối đa các ý kiến góp ý hợp lý tại cuộc họp, tiếp tục chủ 

trì phối hợp với UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, UBND huyện Cao 

Lộc, thành phố Lạng Sơn và các cơ quan liên quan rà soát, biên tập nội dung chi 

và mức chi đối với các mục: chi xây dựng các văn bản liên quan đến công tác 

bầu cử (mục 1.2); chi bồi dưỡng các cuộc họp Ban chỉ đạo (mục 4.1 và 4.2); chi 



2 
 

 

bồi dưỡng theo mức khoán (mục 5.1) đối với các thành viên bầu cử còn lại của 

cấp xã; chi các đối tượng huy động, trưng tập trực tiếp phục vụ công tác bầu cử 

(mục 5.2) đối với cấp huyện, xã; chi khoán hỗ trợ cước điện thoại di động cho 

người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử (mục 6) đối với trường hợp Trưởng ban 

và phó ban bầu cử cấp xã; cụ thể mức chi cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự, 

thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn bầu cử và chi phí hành chính phục vụ công 

tác bầu cử (mục 10 và 11); bổ sung thêm nội dung chi về hỗ trợ tiếp xúc cử tri. 

- Hoàn thiện lại nội dung dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh theo hướng bổ 

sung, làm rõ thêm các nội dung, mức chi được giữ nguyên, được thay đổi hoặc 

bổ sung so với thực hiện kỳ bầu cử trước; phân tích làm rõ các căn cứ để xây 

dựng các mức chi, đảm bảo phù hợp với thực tế, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

2. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định mức thu phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

Nhằm nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 bằng 

các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó có miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-

CP ngày 07/3/2019 và Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 11/9/2020; căn cứ các 

quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh, việc trình HĐND 

tỉnh quy định mức giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là cần thiết. 

Sở Tài chính đã chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung đảm bảo đúng 

quy định của pháp luật cũng như tính kịp thời của chính sách nhằm khuyến 

khích, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục 

hành chính. Để đảm bảo các nội dung trình được phù hợp, thống nhất, yêu cầu 

Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ, tối đa các ý kiến góp ý tại cuộc họp, phối hợp với 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương 

thực hiện các nội dung sau: 

- Nghiên cứu, chỉnh sửa tiêu đề các dự thảo, đảm bảo thể hiện đúng tinh 

thần chỉ đạo của Chính phủ, chủ trương của HĐND tỉnh và UBND tỉnh là "miễn, 

giảm phí, lệ phí" nhằm khuyến khích việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.  

- Biên tập lại, làm rõ sự cần thiết ban hành văn bản tại nội dung Tờ trình, 

trong đó thể hiện rõ nội dung chính sách nhằm khuyến khích việc thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được 

thực hiện trên môi trường mạng) so với thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 1, 2 (các thao tác chủ yếu được thực hiện thủ công, trực tiếp). Bổ sung thêm 

thông tin rà soát số lượng, tỷ lệ dịch vụ công trên địa bàn tỉnh đang được thực 

hiện ở mức độ 3, 4. 

- Rà soát lại danh mục các khoản phí, lệ phí đề xuất giảm, đảm bảo chính 

sách chỉ giảm phí, lệ phí đối với các dịch vụ công đang được thực hiện ở mức độ 

3, 4. 

- Nghiên cứu, tham khảo chính sách tương tự tại các địa phương và đề 
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xuất mức giảm hợp lý nhằm thu hút, khuyến khích người dân và doanh nghiệp 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tạo sự lành mạnh trong thực hiện 

thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh; hiện đại hóa nền hành chính gắn với xây dựng Chính quyền điện 

tử; tiết giảm các chi phí hành chính trong các cơ quan nhà nước. 

Yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương hoàn chỉnh nội dung các dự thảo nêu 

trên, gửi UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 14/01/2021 để trình kỳ họp UBND 

tỉnh tháng 01/2021 (dự kiến ngày 19/01/2021)./. 
 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Các Sở: TC, TP, TN&MT, NV; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;  

- UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các Phòng CV, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VTD). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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