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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn 

tỉnh An Giang 

 

         Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ  

Tài chính về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt 

Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp 

khách trong nước, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự 

thảo Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang 

như sau: 

A. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết: 

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm 

việc tại Việt Nam; chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 

Nam và chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban 

hành Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 về chế độ 

chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, 

hội thảo quốc tế và chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh  

An Giang. 

Đến ngày 16 tháng 8 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành 

Thông tư số 71/2018/TT-BTC về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài 

vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 

Nam và chế độ tiếp khách trong nước (gọi tắt là Thông tư số 71/2018/TT-BTC) 

thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài 

chính. Theo đó, tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 71/2018/TT-BTC 

quy định:  

“1. Đối với chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế  

Căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí và giá cả thực tế, Bộ trưởng, thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung 

ương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định các 

mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam  
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đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện cho phù hợp 

nhưng không vượt mức chi quy định tại Thông tư này.  

2. Đối với chi tiếp khách trong nước 

Căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí và giá cả thực tế, Bộ trưởng, thủ 

trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan nhà nước 

khác ở trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

quy định các mức chi cụ thể tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý để thực hiện cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, chống  

lãng phí.” 

Do đó, để phù hợp quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC, khả năng 

cân đối ngân sách của địa phương và để áp dụng thống nhất thực hiện trên địa 

bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp 

thứ 11 mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và 

mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang, thay thế Nghị quyết 

số 06/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

B. Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết: 

1. Mục đích: Ban hành văn bản mới quy định mức chi tiếp khách nước 

ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước 

trên địa bàn tỉnh An Giang để phù hợp với quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 

33 Thông tư số 71/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết: Thực hiện theo đúng Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Thông tư số 71/2018/TT-BTC, 

nhằm đảm bảo các quy định có tính kế thừa và phù hợp với thực tiễn của  

địa phương. 

C. Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết 

Thực hiện Thông tư số 71/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Công văn số 1313/UBND-KTTH ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về thực hiện Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Sở Tài chính đã dự thảo Nghị quyết quy định mức 

chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp 

khách trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang gửi đến các Sở, Ban, Ngành, Đoàn 

thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố góp ý đảm bảo 

trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 17 Quy 

định kèm theo Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Dự thảo Nghị quyết đã được chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến thẩm định của 

Sở Tư pháp tại Báo cáo số 113/BC-STP ngày 16 tháng 05 năm 2019 về kết quả 

thẩm định Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn 
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tỉnh An Giang. 

D. Bố cục và nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị quyết: 

I. Bố cục:  

1. Dự thảo Nghị quyết gồm 03 Điều, cụ thể: 

a) Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức chi tiếp 

khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách 

trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang. 

b) Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

c) Điều 3. Hiệu lực thi hành. 

2. Dự thảo Quy định gồm 05 Chương, 11 Điều, cụ thể: 

- Chương I: Quy định chung, với 02 Điều; 

- Chương II: Chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh An 

Giang, với 02 Điều; 

- Chương III: Chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tổ 

chức tại tỉnh An Giang, với 02 Điều; 

- Chương IV: Chi tiếp khách trong nước, với 4 Điều; 

- Chương V: Tổ chức thực hiện, với 1 Điều. 

II. Nội dung cơ bản của Dự thảo Quy định ban hành kèm theo  

Nghị quyết: 

1. Nguyên tắc xây dựng mức chi: việc xây dựng các mức chi tiếp khách 

nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong 

nước trên địa bàn tỉnh An Giang được đề xuất tương đối bằng mức chi tối đa 

quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC và phù hợp với thực tiễn của  

địa phương. 

2. Nội dung cơ bản quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh An 

Giang theo Dự thảo Nghị quyết đính kèm. 

Trên đây là Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về Dự thảo Nghị quyết ban 

hành quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh An Giang; kính trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./. 

Nơi nhận :                                
- Như trên ;           

- TT TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; 

- Sở Tài chính, Sở Tư pháp; 

- CVP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, Phòng KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký)  

 

Lê Văn Nưng 
                                                 


