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  UBND TỈNH QUẢNG NAM 

            SỞ TƯ PHÁP 
 

        Số:   26  /BC-STP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Quảng Nam, ngày 20 tháng 3 năm 2020 

 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công 

tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại 

Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người  

 
 

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 698/STC-HCSN ngày 18/3/2020 của Sở 

Tài chính về việc thẩm định dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND 

tỉnh quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn 

nhân theo Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghiên cứu, 

đối chiếu hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết với quy định của pháp luật 

hiện hành, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:     
 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 
 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/ 2015; 

3. Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 
 

4. Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính quy định 

nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ 

nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người. 
 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 
 

1.  Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
 

Cơ bản thống nhất với phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng tại dự thảo Nghị 

quyết. 
 

2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với 

quy định của pháp luật hiện hành 

- Thẩm quyền ban hành văn bản: Phù hợp với khoản 3, Điều 7 Thông tư 

số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi 

cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định 

tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người: “Căn cứ các mức chi 

quy định tại Thông tư này, tuỳ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, quyết định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp”.  
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/nghi-dinh-09-2013-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-mua-ban-nguoi-164373.aspx
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- Nội dung dự thảo Nghị quyết đã được đưa vào Chương trình công tác năm 

2020 tại Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh và được 

UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính tham mưu, hoàn chỉnh nội dung này tại Công 

văn số 231/UBND-TH ngày 13/01/2020. Dự thảo Nghị quyết đã thực hiện việc lấy 

ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Căn cứ tình hình thực tế, khả 

năng cân đối ngân sách của địa phương, đối với các nội dung chi, mức chi Thông tư 

84/2019/TT-BTC quy định tối đa, Sở Tài chính đề xuất HĐND tỉnh quy định bằng 

(100%) mức chi tối đa tại Thông tư; đồng thời, đề xuất “Hỗ trợ tiền ăn cho nạn 

nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả: 100.000 

đồng/người/ngày, tối đa hỗ trợ không quá 03 ngày”, “Chi hỗ trợ một lần tiền trợ 

cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo (hộ nghèo được hỗ trợ là hộ 

nghèo theo tiêu chí thu nhập). Hỗ trợ 1.500.000 đồng/người.” là cao hơn mức chi 

hỗ trợ tối thiểu tại Thông tư 84/2019/TT-BTC. Các nội dung này đã được giải trình 

cụ thể tại dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh quyết định. 
 

Ngoài ra, tại điểm b, c khoản 1, Điều 3 viết: “400.000 đồng/người”, “630.000 

đồng/em” nên quy định cụ thể thời gian hỗ trợ là theo tháng hay hỗ trợ một lần.  
 

 

3. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản 
 

Về cơ bản, cơ quan soạn thảo đã tuân thủ đúng quy định tại Chương V Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL và Mẫu số 16. Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh (quy định trực tiếp) - Phụ lục I kèm theo Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, đề nghị chỉnh sửa lại một số nội dung sau: Viết cụ thể 

ngày, tháng, năm ban hành của các văn bản làm căn cứ, ví dụ: Căn cứ Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; khi viện dẫn văn bản có liên 

quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản, ngày, tháng, năm thông 

qua hoặc ký ban hành văn bản, tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản 

và tên gọi văn bản; không sử dụng dấu ba chấm (…) trong văn bản QPPL; đối với 

những số thể hiện ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2 thì phải ghi thêm số 0 phía trước; 

bỏ dấu hai chấm sau tiêu đề của các khoản; nơi nhận văn bản, đánh số thứ tự trang 

phải thực hiện theo quy định tại Điều 67 và Điều 76 Nghị định 34/2016/NĐ-CP. 
    

III. KẾT LUẬN 

Đề nghị Sở Tài chính nghiên cứu các nội dung thẩm định tại mục II của Báo 

cáo này để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trước khi trình UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh. Đồng thời, gửi Sở Tư pháp Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để 

theo dõi.    
        

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết quy định 

nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ 

nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người./. 
 

 Nơi nhận:                           KT.GIÁM ĐỐC 

  - UBND tỉnh;                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC 

  - Sở Tài chính;  

  - Lãnh đạo Sở;                                                                               

  - Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL.                                                   Bùi Xuân Hiếu    
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