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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

#SoKyHieuVanBan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Tờ trình 

UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND 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. 

I. Tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, 
địa phương

Sở Tài chính có Công văn số 782/STC-HCSN ngày 02/4/2021 gửi các cơ 
quan, đơn vị, địa phương đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị 
quyết HĐND 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. 

Hình thức lấy ý kiến: lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, đơn vị, địa phương 
bằng văn bản.

Đến 08/4/2021, Sở Tài chính nhận được văn bản góp ý của 07 địa 
phương, đơn vị; trong đó, các địa phương, đơn vị đều đồng ý với dự thảo, không 
tham gia ý kiến gì thêm, Các địa phương, đơn vị còn lại đến ngày 09/4/2021 nếu 
không góp ý thì được xem là thống nhất với các dự thảo.

II. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp:
Sở Tư pháp đã có ý kiến thẩm định tại Báo cáo số 44/BC-STP ngày 

07/4/2021. Sở Tài chính tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn chỉnh các dự thảo theo ý kiến 
thẩm định của Sở Tư pháp. 

Trên đây là tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị, địa 
phương và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Tờ trình, Nghị 
quyết 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 được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 23 
HĐND tỉnh khóa IX./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Tư pháp (theo dõi);              
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, HCSN.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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