
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 897 /UBND-TCKH Đình Lập, ngày 08 tháng 10 năm 2018 
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo 

Nghị quyết của HĐND quy định nội 

dung, mức chi các cuộc điều tra 

thống kê do ngân sách địa phương 

đảm bảo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

   

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 

 
 

 

           Thực hiện Công văn số 1854/STC-HCSN ngày 21/9/2018 của Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của HĐND 

quy định nội dung, mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương 

đảm bảo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập có ý kiến 

như sau: 

           1. Tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

           Sau khi nghiên cứu, xem xét Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập nhất trí 

với nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi 

các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

          2. Đánh giá tình hình thực hiện quy định về tình hình triển khai thực 

hiện nội dung, định mức chi các cuộc điều tra thống kê 

2.1. Ưu điểm: 

 Các cuộc điều tra thống kê theo kế hoạch đề ra và được thực hiện theo 

đúng nội dung, định mức chi theo thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 

của Bộ Tài chính. 

 2.2. Hạn chế: 

  Chi công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều tra thống kê, phúc tra 

phiếu điều tra thống kê còn gặp khó khăn do nguồn kinh phí hỗ trợ chưa đảm 

bảo. 

(Số liệu chi kinh phí các cuộc điều tra thống kê do chủ tịch UBND tỉnh 

quyết định, thuộc ngân sách địa phương đảm bảo, trong 02 năm 2016 và năm 

2017 chi tiết như biểu kèm theo). 

Trên đây là ý kiến của UBND huyện Đình Lập để Sở Tài chính xem xét, 

tổng hợp./. 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, Các PCT UBND huyện; 
- Phòng Tài chính - KH; 

- Chi cuuc Thống kê huyện; (eOffice) 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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