
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ TÀI CHÍNH

Số:              /STC-NS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngày        tháng 5  năm 2022

Kính gửi: 

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Tài chính nhận được Công văn số 874/UBND-TH ngày 21/4/2022 của
UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND
tỉnh khóa X (kèm theo Báo cáo số 470/BC-MTTQ-BTT ngày 14/3/2022 của Ủy
ban MTTQVN tỉnh),

Qua rà soát, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Nội dung cử tri kiến nghị:

Cử tri Nguyễn Duy Cường - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Lộc Thịnh
kiến nghị: Đề nghị HĐND tỉnh xem xét, hướng dẫn chi tiết về khoản chi kinh
phí này theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 04/7/2016 của HĐND tỉnh
về ban hành quy định một số chế độ định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của
HĐND tỉnh các cấp trong tỉnh Bình Phước; vì trên thực tế tại địa phương có một
cách chi khác nhau, cụ thể: có xã chi 5.000.000 đồng/năm, có xã chi 200.000
đồng/01 cuộc tiếp xúc, thậm chí trong năm 2021, MTTQ nhiều xã trên địa bàn
huyện không được chi tiền này (xã Lộc Thịnh, Lộc Khánh, thị trấn Lộc Ninh ...).
Đề nghị tỉnh cần có hướng dẫn đôn đốc thực hiện đúng theo hướng dẫn của
Nghị quyết trên.

Ý kiến của Sở Tài chính:

Hiện nay, Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 04/7/2016 của HĐND
tỉnh đã được thay thế bởi Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 30/9/2021
của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ
hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Phước. Đối với nội dung chi
tiếp xúc cử tri được quy định cụ thể tại Điều 11, Nghị quyết số 10/2021/NQ-
HĐND ngày 30/9/2021 của HĐND tỉnh. Cụ thể như sau:

“a) Hỗ trợ mỗi đơn vị hành chính cấp xã 10.000.000 đồng/năm để phục
vụ công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

V/v  trả  lời  ý kiến,  kiến nghị
của cử tri về nội dung chi theo
Nghị  quyết  số  05/2016/NQ-
HĐND  ngày  04/7/2016  của
HĐND tỉnh.



b) Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, người chủ
trì Hội nghị tiếp xúc cử tri: đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam cấp đại biểu được bầu (đối với tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử); đại
diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi đại biểu
cư trú (đối với tiếp xúc cử tri nơi cư trú); đại diện Ban chấp hành Công đoàn
(đối với tiếp xúc cử tri nơi làm việc) và thành phần được mời tham dự Hội nghị
tiếp xúc cử tri:

- Cấp tỉnh: 150.000 đồng/người/ngày;

- Cấp huyện: 120.000 đồng/người/ngày;

- Cấp xã: 100.000 đồng/người/ngày.

c) Chi xây dựng và hoàn thiện báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của
cử tri:

- Cấp tỉnh: 500.000 đồng/báo cáo;

- Cấp huyện: 300.000 đồng/báo cáo;

- Cấp xã: 150.000 đồng/báo cáo.

d) Trong trường hợp, có sự phối hợp tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng
nhân dân hai cấp thì áp dụng mức chi ở cấp cao nhất. Đối với nội dung chi quy
định tại điểm b, khoản này thì thành phần do Hội đồng nhân dân cấp nào mời
thì cấp đó đảm bảo”.

Như vậy, nội dung và mức chi phục vụ cho tiếp xúc cử tri thực hiện theo
quy định tại Điều 11, Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 30/9/2021 của
HĐND tỉnh. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã,
phường, thị trấn thực hiện theo đúng quy định.

Trên đây là  nội  dung trả  lời  của  Sở Tài  chính,  báo cáo Thường trực
HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để trả lời cho
cử tri./.

GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NS.
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