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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
             Tây Ninh, ngày          tháng 6 năm 2019 

 

                            Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - Xã hội thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 Sở Tài chính nhận được Công văn số 3475/VP-KTTC ngày 17 tháng 6 năm 

2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc triển khai thực 

hiện Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019. 

 Căn cứ Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án 

triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong 

việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2015”. 

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

triển khai Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất 

xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2015” như sau: 

1. Đối với triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án thực hiện theo các quy định 

pháp luật hiện hành, cụ thể như sau: 

a) Chi tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục tiêu của Tầm nhìn cộng 

đồng ASEAN 2015 đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 

Áp dụng quy định tại Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 08/1/2015 

của UBND tỉnh quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 31/2017/QĐ-

UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số mức chi tại Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 08/1/2015 của UBND tỉnh Tây 

Ninh về quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn 

tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

b) Chi tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vụ, năng lực, trình độ ngoại ngữ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thu hẹp khoảng cách của Cộng đồng 

ASEAN; khuyến khích hợp tác và xây dựng cộng đồng chuyên gia ASEAN trong 

từng lĩnh vực: 
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Áp dụng quy định tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 

của UBND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

c) Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chính sách pháp luật về công 

vụ, công chức để thực hiện mục tiêu của Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2015: 

Áp dụng quy định tại Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 

của UBND tỉnh ban hành quy định về định mức chi cho các nội dung trong hoạt 

động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

d) Chi các đoàn khảo sát đánh giá giữa kỳ, đánh giá cuối kỳ, chi tổ chức Hội 

nghị sơ kết, tổng kết Đề án: 

Áp dụng quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 

của UBND tỉnh ban hành quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh. 

đ) Chi học tập kinh nghiệm các nước AESAN về cách thức quản lý nền công 

vụ và thu hút sự tham gia của người dân: 

Áp dụng quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của 

Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi 

công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí. 

e) Chi ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính và cung cấp 

dịch vụ công nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ 

chức nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan hành chính 

thông qua việc sử dụng hiệu quả mạng thông tin điện tử hành chính: 

Áp dụng quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của 

Chính Phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước, Thông tư số 164/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm 

pháp luật khác liên quan. 

g) Chi các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện Đề án: 

Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và trong phạm vi dự toán được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

h) Khi các văn bản quy định về nội dung, chế độ, chính sách dẫn chiếu để 

áp dụng tại công văn này 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. 

j) Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

tại các cơ quan, đơn vị theo các quy định được nêu trên thực hiện đến hết năm 

2020. Từ năm 2021 trở đi thực hiện theo quy định chung về chế độ tiền lương theo 

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công 

chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. 
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2. Về lập dự toán, chấp hành, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các 

văn bản hướng dẫn Luật, cụ thể như sau: 

a) Lập dự toán: 

Căn cứ kế hoạch triển khai Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò 

của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 

2015” tại các cơ quan, đơn vị; căn cứ chế độ chi tiêu hiện hành; các cơ quan, đơn 

vị xây dựng dự toán kinh phí triển khai Đề án tổng hợp chung trong dự toán chi 

thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình 

các cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản 

hướng dẫn Luật. 

Riêng kinh phí năm 2019, đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí trong phạm vi 

dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện. 

b) Chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí: 

Kinh phí thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền 

công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2015” 

được bố trí và giao trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị theo 

phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định 

của pháp luật. 

Căn cứ số kinh phí được giao, các cơ quan, đơn vị thực hiện phân bổ kinh 

phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng 

dẫn Luật. 

Việc quyết toán kinh phí thực hiện Đề án thực hiện theo quy định của Luật 

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

Sở Tài chính hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính 

để phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, TC\HCSN. 
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