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    Số: 1058/STC-HCSN                           An Giang, ngày 23 tháng 5 năm 2017       
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng 

và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề 

 án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh 

   đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng 
 

Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh 

- UBND huyện, thị, thành phố 
 

 Căn cứ Công văn số 4260/BTC-HCSN ngày 30/3/2017 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển 

khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, 

cấp phòng; 

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 

1783/VPUBND-KTTH ngày 03/5/2017 về việc triển khai thực hiện văn bản 

hướng dẫn số 4260/BTC-HCSN của Bộ Tài chính, trong đó giao Sở Tài chính 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

các nội dung hướng dẫn tại Công văn nêu trên đúng theo quy định; 

 Sở Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán 

kinh phí triển khai Đề án như sau: 

 1. Về nội dung và mức chi: thực hiện theo Mục 1, Công văn số 

4260/BTC-HCSN ngày 30/3/2017 của Bộ Tài chính và các quy định của UBND 

tỉnh quy định cụ thể về các nội dung và mức chi này trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, 

cần lưu ý khi các văn bản quy định về nội dung, chế độ, chính sách dẫn chiếu để 

áp dụng tại các văn bản trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản 

mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.  

 2. Về nguồn kinh phí thực hiện: được bố trí trong dự toán chi thường 

xuyên của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành phù hợp với 

nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của đối tượng tuyển chọn. Riêng kinh phí 

thực hiện Đề án năm 2017, đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện thí 

điểm Đề án bố trí trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước đã được cơ quan có 

thẩm quyền giao để thực hiện. 

 3. Về lập, phân bổ và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án: thực hiện theo 

quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn. 

 



 4. Tổ chức thực hiện: 

 - Các nội dung hướng dẫn này được thực hiện trong thời gian triển khai 

Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 - Trường hợp cơ quan, đơn vị, địa phương không được chọn thực hiện thí 

điểm nhưng có chủ trương của cấp ủy, chính quyền thực hiện bổ nhiệm lần đầu 

thông qua tuyển chọn thì được áp dụng các nội dung hướng dẫn này để triển 

khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị 

phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện./. 

 

                          

Nơi nhận:         KT. GIÁM ĐỐC 

 - Như trên;                    PHÓ GIÁM ĐỐC 
 - UBND tỉnh “để báo cáo”; 

 - Ban Giám đốc;         

 - Lưu: VT, HCSN.         Đã ký 

(kèm Công văn số 4260/BTC-HCSN) 

 

                 Nguyễn Thị Ngọc Lan 
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