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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  

quy định một số nội dung, mức chi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tỉnh Lạng Sơn  

 

Ngày 05 tháng 5 năm 2021, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề để xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung, mức chi cho các hoạt động của Ban 

Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tỉnh Lạng Sơn. Tham dự 

cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Lao động 

- Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Y tế, Nội vụ, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo 

UBND các huyện, thành phố. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo 

cáo nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Lương 

Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Ngày 01/10/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 

85/2020/TT-BTC, theo đó tại khoản 3, Điều 4 quy định “Trong phạm vi dự toán 

ngân sách Nhà nước được giao, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố quyết định 

mức chi cụ thể phù hợp tình hình thực tế nhưng tối đa không vượt mức chi quy định 

tại Thông tư này”. Để có cơ sở áp dụng trên địa bàn, UBND tỉnh đã trình và được 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho các hoạt động của 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn tại Thông báo số 128/TB-HĐND ngày 18/3/2021. 

Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động, bố trí, sử dụng kinh phí của 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, xã giai 

đoạn 2015-2020. Sở đã xây dựng dự thảo Nghị quyết, gửi lấy ý kiến các cơ quan 

đơn vị góp ý bằng văn bản; thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo 

quy định. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, đơn vị đã tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Nghị 

quyết gửi đề nghị và được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số 106/BC-STP ngày 

20/4/2021. 

Qua xem xét, thảo luận cuộc họp thống nhất với kết cấu, nội dung, mức chi 

như dự thảo Nghị quyết do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất trình tại 
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cuộc họp. Các nội dung, mức chi tại dự thảo Nghị quyết cơ bản phù hợp các quy 

định của Trung ương hiện hành và tình hình thực tiễn địa phương. Quy trình các 

bước tiến hành triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tuân thủ 

theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung 

năm 2020, đủ điều kiện trình kỳ họp UBND tỉnh xem xét. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dự thảo, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn rà soát lại dự thảo Nghị quyết, chỉnh sửa các lỗi trong trình bày để 

bảo đảm thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản đúng theo quy định của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, các nội dung dẫn chiếu đến văn bản quy định cần ghi 

cụ thể tên văn bản; phối hợp Sở Tài chính xác định dự kiến tổng kinh phí ngân sách 

Nhà nước bình quân/năm chi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng chống thiên 

tai các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các nội dung và mức chi tại dự thảo Nghị quyết nêu 

trên, làm rõ khả năng cân đối, đảm bảo nguồn lực thực hiện để có đủ cơ sở báo cáo 

UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, trình UBND tỉnh chậm ngày 09/5/2021./. 
  
 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự họp; 

- CPVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

Trung tâm  TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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