
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:          /STC-QLNS 
Về việc đăng tải trên cổng thông tin 

điện tử của tỉnh tài liệu tập huấn 

nghiệp vụ công tác bầu cử  

của Sở Tài chính. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2021 

        Kính gửi: Sở Nội vụ 

Căn cứ Kế hoạch số 29/KH-UBBC ngày 07/4/2021 của Ủy ban bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 

về tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 

2021-2026. 

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính kính gửi Sở Nội vụ Tài liệu 

tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử của Sở Tài chính về nội dung 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 tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 

2021-2026 để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, Tài liệu bao gồm: 

 1. Thông tư số 102/2021/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; 

 2. Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn Quy định mức chi và thời gian được hỗ trợ kinh phí phục vụ 

công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026; 

 3. Hướng dẫn số 407/HD-STC ngày 24/02/2021 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 tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

(Tài liệu gửi  kèm công văn này) 

Sở Tài chính Kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp chung./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

-UBBC (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh văn phòng; 

- Lưu: VT, QLNS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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