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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 
 

Trả lời Công văn số 189/UBND-THNC ngày 22/02/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc góp ý hồ sơ xây dựng Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định về tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: 

Theo Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP1, quy định Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số 

nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, 

định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính 

ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa 

phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Riêng những chế độ chi có tính 

chất tiền lương, tiền công, phụ cấp trước khi quyết định phải có ý kiến của Bộ Tài 

chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ quản lý ngành, 

lĩnh vực trực tiếp”. 

Do vậy, đối với các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu có 

tính chất đặc thù và sử dụng ngân sách của địa phương, Bộ Nội vụ thống nhất 

để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng 

Sơn. Về định mức kinh phí chi cụ thể, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

thống nhất với Bộ Tài chính trước khi thực hiện. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ về đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn./. 
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Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Trương Hải Long; 

- Lưu: VT, CCVC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

Trương Hải Long 

                                           
1 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Ngân sách Nhà nước. 



  

 

 


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2022-04-25T09:46:28+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Trương Hải Long<truonghailong@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2022-04-25T09:55:25+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2022-04-25T09:55:32+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2022-04-25T09:55:37+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BỘ NỘI VỤ - ĐT: 0246.282.0406 - EMAIL: bonoivu@moha.gov.vn
	2022-04-25T09:55:44+0700
	BỘ NỘI VỤ
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-04-27T10:05:16+0700


		2022-04-27T10:05:10+0700




