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 BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 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 

Qua xem xét Tờ trình số 1974/TTr-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh 
về đề nghị ban hành 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, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo 
cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau: 

1. Về nội dung tờ trình
Qua thời gian triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/2014/NQ-HĐND ngày 

11/7/2014 về quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 
chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở và Nghị quyết số 169/2015/NQ-
HĐND ngày 07/7/2015 về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, 
đến nay, một số nội dung, mức chi của 2 nghị quyết đã được điều chỉnh bởi một 
số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành1. Do vậy, tại kỳ họp lần này, UBND 
tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 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 là phù hợp thẩm quyền quy định.

Qua rà soát, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, UBND tỉnh đề xuất mức chi 
theo hướng: 

- Đối với một số mức chi có tính chất đặc thù của công tác hòa giải ở cơ sở 
(tại phụ lục 2) và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp 
luật cho người dân (tại phụ lục 3) được giữ nguyên theo các Nghị quyết số 
116/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND và bằng mức tối đa 
quy định tại Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP và Thông tư liên 
tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP, Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội 
dung đề xuất nêu trên.

- Đối với nội dung mức chi chung: Căn cứ quy định hiện hành và xuất phát 
từ nhu cầu thực tiễn, UBND tỉnh đề xuất khoảng 15 đầu mục2 với các nội dung, 
mức chi cho công tác hòa giải ở cơ sở và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 
chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân. Trong đó, có một số mức chi đề xuất có 

1 Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 
06/7/2010 về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị…; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 
30/3/2018 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 về quy định lập dự toán, quản 
lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư 
số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 về 
chế độ tiếp khách….
2 Riêng mục Khen thưởng xã, phường, huyện, thị xã, thành phố: UBND tỉnh đề nghị không quy định mức khen 
thưởng riêng, thực hiện theo quy định chung về thi đua, khen thưởng.
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tăng so trước đây, nhưng vẫn đảm bảo theo quy định, không vượt quá các mức 
chi theo các văn bản dẫn chiếu mới thay thế các văn bản cũ đã hết hiệu lực thi 
hành (phụ lục 1). Do đó, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội 
dung UBND tỉnh trình, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua. 

Sau khi được HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ 
đạo các cơ quan chuyên môn liên quan xây dựng dự toán, điều hành, sử dụng 
kinh phí thật sự tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm 
nâng cao chất lượng hoạt động công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 
hòa giải ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hạn 
chế thấp nhất việc khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. 

2. Về dự thảo nghị quyết
Ban đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa dự thảo nghị quyết về kỹ thuật 

trình bày, câu chữ để đảm bảo đúng kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp 
luật quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 
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, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH.
- Lưu VT, TH.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
          TRƯỞNG BAN

[daky]
Nguyễn Đức        
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