
                                         

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
SỞ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2893 /STC-HCSN               Bình Thuận, ngày 05 tháng 10 năm 2022 

V/v đề nghị đăng tải dự thảo sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự 

toán chi thường xuyên ngân sách địa 

phương năm 2022 và giai đoạn 2022-

2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND 

ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

             

                     

      

      

 

                                                            

                                                Kính gửi: Trung tâm Thông tin tỉnh 

                                                                 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị 

quyết số 01/2021/UBTVQH15 ngày 01  tháng  9  năm  2021 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về các nguyên  tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022; Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-

CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 

10  tháng  10  năm  2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành các nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 

năm 2022. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-

HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định 

mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; Tại khoản 2 Điều 3 và khoản 1 Điều 6 của Quy 

định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh; có ghi tên cụ thể của các Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình 

Thuận, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận, Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. 

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-LĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội về vệc sáp nhập nguyên trạng Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận vào Trường Cao đẳng 

Nghề Bình Thuận và đổi tên thành Trường Cao đẳng Bình Thuận; Kế hoạch số 

2574/KH-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện sáp 

nhập Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Trường Cao đẳng Y tế Bình 

Thuận vào Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận và đổi tên thành Trường Cao 

đẳng Bình Thuận; Công văn số 2944/UBND-NSKSTTHC ngày 07/9/2022 của 
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UBND tỉnh về việc thời gian công bố và chính thức đi vào hoạt động của Trường 

Cao đẳng Bình Thuận.  

Do vậy, để đảm bảo cơ sở pháp lý thực hiện việc phân bổ dự toán cho 

Trường Cao đẳng Bình Thuận cần thiết phải ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 trên 

địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Sở Tài chính dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính, dự thảo Tờ trình của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán 

chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 trên 

địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 

12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh cho 

đăng tải toàn văn các dự thảo văn bản lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đến hết 

ngày 05/11/2022 để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý 

theo đúng quy định của Luật số 63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 và Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. 

 (Có dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính, dự thảo Tờ trình của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh kèm theo). 

Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh quan tâm, thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên;    
- Lưu: VT, QLNS, HCSN, Lý .      
                                                    

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Hữu Ba 
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