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Số: 2012 /STC-QLNS
V/v góp ý dự thảo Quy định
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
định mức chi cho công tác
nghiên cứu, biên soạn lịch sự
địa phương, ngành

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp

Tiếp nhận công văn số 2264-CV/BTGTU ngày 14/8/2020 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị góp ý dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
định mức chi cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sự địa phương, ngành.
Sau khi nghiên cứu dự thảo đính kèm công văn số 2264-CV/BTGTU ngày
14/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, Sở Tài chính cơ bản thống nhất
với nội dung dự thảo. Ngoài ra, có góp ý như sau:
1. Phần căn cứ pháp lý: bổ sung thêm các Thông tư và các Nghị quyết, cụ thể là:
- Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế
độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.
- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế
độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước
và đơn vị sự nghiệp công lập.
- Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân dân
Tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo
quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
- Nghị quyết số 142/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân
Tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
- Nghị quyết số 137/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 quy định nội dung và
mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2. Phần phụ lục kèm theo:
- Tại mục 5, đề nghị điều chỉnh lại:
“Nội dung và định mức chi hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu
được xây dựng và thực hiện theo các quy định tại Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND
ngày 16/7/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước
ngoài, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Nghị quyết số 142/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp”. Các nội dung khác giữ nguyên.
- Tại mục 6, nội dung số 02 “chi tập huấn nghiệp vụ điều tra (nếu có)” đề nghị
điều chỉnh lại:
“Nội dung và mức chi thực hiện theo Nghị quyết số 208/2018/NQ-HĐND ngày
06/12/2018 quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.
- Tại mục 6, nội dung số 03 tại điểm b: “thuê điều tra viên (đối với trường hợp
phải thuê ngoài)” và điểm c: “thuê người dẫn đường không phải phiên dịch” đề nghị
điều chỉnh lại:
“Nội dung và mức chi thực hiện theo Nghị quyết số 137/2017/NQ-HĐND ngày
07/12/2017 quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra, thống kê trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.
Ngoài ra, phần mục 9,10,11 đề nghị đơn vị làm rõ vận dụng căn cứ nào để hỗ
trợ các nội dung nêu trong các mục trên.
Trên đây là góp ý kiến của Sở Tài chính gửi đến đơn vị./
Nơi nhận:
-Như trên;
-Lãnh đạo Sở;
-Lưu VT, QLNS (PL).
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