UBND TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 591/STC-QLNS

Long An, ngày 02 tháng 3 năm 2018

V/v tiếp thu ý kiến thẩm định
của Sở Tư pháp

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sở Tài chính nhận được Công văn số 215/STP-XDKTVB ngày
23/02/2017 của Sở Tư pháp về thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài chính đã
hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh, gửi UBND
tỉnh ký ban hành theo quy định.
Cụ thể:
1. Đã sửa tại điểm b, khoản 1, Điều 1 như sau: “Đối với các xã thuộc
vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; địa bàn xã đặc biệt
khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 131/QĐTTg…”.
2. Đã sửa tại điểm c, khoản 2, Điều 1 đề nghị sửa: “Đối với các khu dân
cư của các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;
địa bàn xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết
định số 131/QĐ-TTg…”.
3. Đã bổ sung điều 1 nội dung:
Các nội dung chi và mức chi cho hoạt động của Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư thực hiện
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quy định tại Thông
tư liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30 tháng 9 năm 2014
của Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quản lý, sử
dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” được lồng ghép trong kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện theo quy định tại
Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính.
(Đính kèm dự thảo Tờ trình và Nghị quyết).
Trên đây là nội dung tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Tài
chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban KT-NS (HĐND tinh);
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, QLNS, K.
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