
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 1912/UBND-TCKH 
V/v báo cáo quyết toán kinh phí 

bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                

          Đức Thọ, ngày 21 tháng 7 năm 2021 

 

                 Kính gửi:  

    - Thủ trưởng các đơn vị; 

    - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 2688/STC-NSHX ngày 15/7/2021 của  Sở Tài chính 

Hà Tĩnh về việc báo cáo quyết toán kinh phí bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 ; 

Căn cứ Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của 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. 

Căn cứ Nghị quyết số 268/2021/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2021 của 

HĐND tỉnh quy định một số nội dung về kinh phí 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 

Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 268/2021/NQ-HĐND). 

         Căn cứ Công văn số 1061/STC-HCSN ngày 30/6/2021 của Sở Tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 268/2021/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 

năm 2021 của HĐND tỉnh; 

 Để có số liệu báo cáo Sở Tài chính theo yêu cầu, UBND huyện đề nghị 

các đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên cơ sở quy định hiện hành và tình hình 

thực tế của từng đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý, quyết toán tình hình phân bổ và sử 

dụng kinh phí bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 và chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của số liệu báo cáo (theo phụ biểu đính kèm).  

Trên cơ sở số liệu quyết toán kinh phí bầu cử nêu trên, cuối năm ngân sách 

2021, các đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổng hợp quyết toán chung ngân sách theo 

mục lục ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triền khai 

thực hiện đầy đủ và gửi về UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) bằng 

văn bản trước ngày 26/7/2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                     

- Chủ tịch, các phó CT UBND huyện;( B/c) 

- Lưu VT; TC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 
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