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TỜ TRÌNH
Về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam,
chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách
trong nước trên địa bàn tỉnh Long An

Kính gửi: Hội đồng nhân nhân tỉnh.
I. Sự cần thiết ban hành văn bản
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện chế độ chi tiêu đón tiếp khách
nước ngoài đến làm việc, dự hội nghị, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An và chi
tiêu tiếp khách trong nước theo Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND ngày
13/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 24 về chế
độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài đến làm việc, dự hội nghị, hội thảo trên địa bàn
tỉnh Long An và chi tiêu tiếp khách trong nước trên cơ sở Thông tư số
01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón
tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị,
hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước.
Ngày 10/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy
định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức
hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước, đồng
thời bãi bỏ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy
định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu
tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong
nước.
- Tại điểm b Khoản 2 Điều 31 Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy định: “Uỷ
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tế và
khả năng ngân sách địa phương quy định cụ thể đối tượng khách được mời cơm
đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi
ban hành, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả”.
- Tại Khoản 1 và khoản 2 Điều 33 Thông tư số 71/2018/TT-BTC quy định:
“1. Đối với chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế
Căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí và giá cả thực tế, Bộ trưởng, thủ
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung
ương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định các
mức chi cụ thể tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế tại Việt Nam
đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để thực hiện cho phù hợp nhưng
không vượt mức chi quy định tại Thông tư này”.
“2. Đối với chi tiếp khách trong nước
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Căn cứ vào khả năng nguồn kinh phí và giá cả thực tế, Bộ trưởng, thủ
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan nhà nước khác
ở trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định
các mức chi cụ thể tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm
vi quản lý để thực hiện cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.”
Để tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chế độ chi tiêu
đón tiếp khách nước ngoài đến làm việc, dự hội nghị, hội thảo trên địa bàn tỉnh
Long An và chi tiêu tiếp khách trong nước theo quy định của Bộ Tài chính, Ủy
ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua “Quy định chế
độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; chế độ chi tổ chức hội nghị,
hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh
Long An”.
II. Căn cứ Pháp lý ban hành văn bản
Việc tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định chế độ tiếp khách
nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc
tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Long An” dựa
trên cơ sở các căn cứ pháp lý,như sau:
1. Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
2. Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
3. Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định
chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội
nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
III. Nội dung cụ thể
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ
chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong
nước của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các
tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ
trợ (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) trên địa bàn tỉnh Long An.
2. Đối tượng áp dụng
a) Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An.
b) Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.
c) Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước
hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An.
3. Nguồn kinh phí
a) Ngân sách nhà nước.
b) Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập.
c) Các khoản đóng góp, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá
nhân trong và ngoài nước.
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d) Nguồn thu phí được để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí (trong
trường hợp có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng nguồn thu phí
được để lại để chi tiếp khách nước ngoài, chi hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt
Nam và chi tiếp khách trong nước).
4. Chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc với các cơ quan, đơn vị
và chế độ chi hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Long An
Được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số
71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm
việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và
chế độ tiếp khách trong nước.
5. Chế độ tiếp khách trong nước và đối tượng khách trong nước được
mời cơm
5.1. Chi tiếp khách trong nước
- Chi giải khát: 30.000 đồng/buổi (nửa ngày)/người;
- Chi mời cơm: 300.000 đồng/1 suất (đã bao gồm đồ uống).
5.2. Đối tượng khách trong nước được mời cơm
5.2.1. Đối tượng khách trong nước được mời cơm của Đoàn Đại biểu Quốc
hội tỉnh Long An, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh
a) Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc
hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Ủy
viên Bộ Chính trị.
b) Các cơ quan Trung ương bao gồm: Các cơ quan Đảng Cộng sản Việt
Nam, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành,
Đoàn thể Trung ương; các Ban Đảng, các Ủy ban của Quốc hội; cấp Vụ của các
Bộ, ngành Trung ương và tương đương.
c) Các đoàn khách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Các cơ quan
Đảng, Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể.
d) Các đoàn khách là các đồng chí lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam
anh hùng; người dân tộc thiểu số; già làng, trưởng bản, chức sắc, tôn giáo; các đối
tượng chính sách.
đ) Các tổ chức đến thăm, tìm hiểu, xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh;
làm việc, trao đổi những vấn đề liên quan đến sự hợp tác thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh.
e) Các tổ chức trong nước đến quan hệ giúp đỡ, ủng hộ làm công tác xã hội
từ thiện, cứu nạn, cứu hộ,…
g) Khách dự đại hội, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lễ mitting, kỷ niệm, tập
huấn… do Trung ương, địa phương tổ chức theo phân cấp.
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h) Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
i) Ngoài các đối tượng khách nêu trên, đối với một số trường hợp khác nếu
xét thấy cần thiết mời cơm phải được Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và cho chủ trương tiếp đón.
5.2.2. Đối tượng khách trong nước được mời cơm của Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, phường, xã, thị trấn
Những đối tượng khách trong nước như quy định tại điểm b, c, d, đ, e, g, h
mục 5.2.1 nêu trên.
Ngoài các đối tượng khách nêu trên, đối với một số trường hợp khác nếu xét
thấy cần thiết phải mời cơm phải được Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch và cho chủ trương tiếp đón.
5.2.3. Đối tượng khách trong nước được mời cơm của các cơ quan, đơn vị
quy định tại điểm c mục 2 nêu trên
a) Đối tượng khách trong nước đến làm việc với cơ quan, đơn vị theo chương
trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được bố trí kinh phí riêng
từ nguồn kinh phí được giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ.
Riêng đối với đối tượng khách trong nước đến làm việc với các tổ chức Hội
thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của
Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số
33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 45/2010/NĐ-CP 21/4/2010 của Chính phủ, được chủ động sử dụng
từ nguồn kinh phí ngân sách bố trí hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao trong
dự toán chi thường xuyên hàng năm để thực hiện.
b) Trường hợp đối tượng khách trong nước khác, nếu xét thấy cần thiết phải
mời cơm thân mật thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định tiếp khách theo thẩm
quyền và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị và
sử dụng từ nguồn kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ.
Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên
và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Đối tượng
khách được mời cơm do thủ trưởng đơn vị xem xét quyết định và phải được quy
định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp
với đặc điểm hoạt động của đơn vị.
IV. Hiệu lực thi hành
Quy định này được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/8/2019. Đồng thời,
thay thế Nghị quyết số 143/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của Hội đồng nhân
dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 24 về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài đến
làm việc, dự hội nghị, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An và chi tiêu tiếp khách
trong nước.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ
15 xem xét thông qua và có Nghị quyết quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào
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làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Long An, làm cơ sở để UBND
tỉnh triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT.Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh VP; các P.CVP;
- Phòng (KTTC + THKSTTHC +
VHXH + HCQT + CT HĐND);
- Lưu: VT, Ngan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

TT-STC-CHE DO TIEP KHACH HOI NGHI
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