
UBND TỈNH BÌNH THUẬN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         SỞ TÀI CHÍNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số: 525 /STC-HCSN                     Bình Thuận, ngày  18 tháng 02 năm 2021 

V/v hướng dẫn triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND ngày 

03/12/2020 của HĐND tỉnh 
 

            Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành; 

                                     - Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong nêu tại 

Công văn số 5891/VP-TH ngày 18/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển 

khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh: “Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với 

sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 

03/12/2020 của HĐND tỉnh theo đúng quy định hiện hành của nhà nước”.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa nêu 

tại Công văn số 446/VP-TH ngày 27/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 của HĐND 

tỉnh: “Giao Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 của HĐND tỉnh theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số  5891/VP-TH ngày 18/12/2020”. 

Sở Tài chính có ý kiến hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 của 

HĐND tỉnh như sau: 

Thời gian qua, mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải 

cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Thông tư số 

172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà 

nước, Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND ngày 08/11/2013 của HĐND tỉnh và 

Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh về việc Quy 

định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính 

Nhà nước. 

Đến năm 2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 

10/5/2019 hướng dẫn thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước. Thông tư này có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2019, thay thế Thông tư số 172/2012/TT-BTC. Trên cơ sở đó, UBND 

tỉnh có Công văn số 3112/UBND-TH ngày 21/8/2019 yêu cầu Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố căn cứ quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 

của Bộ Tài chính để thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương; 

giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 
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42/2013/NQ-HĐND ngày 08/11/2013 của HĐND tỉnh và tham mưu UBND tỉnh 

ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về 

việc Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành 

chính Nhà nước. 

Ngày 03/12/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND 

bãi bỏ Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND ngày 08/11/2013 của HĐND tỉnh về quy 

định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính 

nhà nước. 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, hiện Sở Tài chính 

đang phối hợp Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ Quyết 

định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh theo quy định của 

pháp luật. 

Tóm lại: theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3112/UBND-TH ngày 

21/8/2019 thì hiện nay mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác cải 

cách hành chính Nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính 

nhà nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, thay thế Thông tư số 

172/2012/TT-BTC. Việc HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND 

ngày 03/12/2020 bãi bỏ Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND ngày 08/11/2013 của 

HĐND tỉnh và việc Sở Tài chính đang phối hợp Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh 

bãi bỏ Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh là do 

các quy định tại Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND và Quyết định số 65/2013/QĐ-

UBND không còn phù hợp với quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BTC của Bộ 

Tài chính. 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

căn cứ các văn bản của Bộ Tài chính, HĐND tỉnh, UBND tỉnh nêu trên để thực hiện 

tại cơ quan, đơn vị mình và cơ quan, đơn vị trực thuộc. Quá trình thực hiện có phát 

sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để được 

hướng dẫn kịp thời; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:                     KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên;             PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc Sở; 

- Văn phòng Sở (thực hiện) 

- Lưu: VT, HCSN(Xuân).     
 
 

          Nguyễn Văn Hoa 
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