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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 19 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan của Đảng, đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 01/2021/NQ-HĐND Quy định một số mức chi phục vụ 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 An Giang (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 01/2021/NQ-

HĐND). Theo đó, Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 25 tháng 3 năm 2021. 

Áp dụng quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Khoản 1 Điều 11 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh 

không ban hành Quyết định để quy định lại nội dung Nghị quyết số 

01/2021/NQ-HĐND. Do đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tổ chức 

thực hiện quy định một số mức chi phục vụ 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 An 

Giang theo quy định tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 

2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Cơ quan nội vụ, tài chính và kho bạc nhà nước các cấp căn cứ quy định tại 

Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành, hướng dẫn, kiểm tra việc 

tổ chức thực hiện quy định mức chi phục vụ 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  

An Giang. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Sở Tài chính, Sở Nội vụ (Cơ quan 
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thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét, xử lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;  

- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, Phòng TH; 

- Trung tâm Công báo-Tin học; 

- Website tỉnh An Giang; 

- Lưu: VT, Phòng KTTH. 

(Đính kèm Nghị quyết số 01/2021/NQ-

HĐND) 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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