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QUYẾT ĐỊNH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số ...../2021/NQ-HĐND ngày ....../4/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải 

ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật  

cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng11 năm 2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

 Căn cứ Th ng tư  i n tịch số 100/2014/TTLT- TC- T  ngày 30 tháng 7 

năm 2014 của Li n  ộ Tài chính và  ộ Tư pháp quy định việc  ập dự toán, 

quản  ý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện c ng tác 

hòa giải ở cơ sở; 

Căn cứ Th ng tư  i n tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 

năm 2014 của Li n  ộ Tài chính và  ộ Tư pháp quy định việc  ập dự toán, quản 

 ý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho c ng tác 

phổ biến, giáo dục pháp  uật, chuẩn tiếp cận pháp  uật cho người dân tại cơ sở; 

 Căn cứ Nghị quyết số ..../2021/NQ-HĐND ngày .... tháng 4 năm 2021của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định mức chi thực hiện c ng tác hòa 

giải ở cơ sở; c ng tác phổ biến, giáo dục pháp  uật và chuẩn tiếp cận pháp  uật  

cho người dân tại cơ sở tr n địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số:       /TTr-STC ngày    

/4/2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số ...../2021/NQ-HĐND ngày .....    

tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định mức chi 

thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Điều 2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND 

tỉnh theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc lập, 

quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Luật 

NSNN năm 2015; Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BT -BTP ngày 30 
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tháng   năm 2014 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện 

công tác hòa giải ở cơ sở; Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 

2  tháng 01 năm 2014 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập 

dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm 

cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người 

dân tại cơ sở và quy định tại Quyết định này. 

Điều 3.  hánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư 

pháp; Giám đốc Kho bạc nhà nước;  hủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố, thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 

2527/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 116/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng   năm 2014 

của HĐND tỉnh và số 2644/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của UBND 

tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 

07 tháng   năm 2015 của HĐND tỉnh./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài chính (báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

-  T, các P T UBND tỉnh; 

-  ác Ban HĐND tỉnh; 

- CPVP, các phòng CV; 

- Lưu: VT, KTTH. 
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