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V/v thẩm định dự thảo
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Long An, ngày 23 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Sở Tài chính.
Sở Tư pháp nhận được văn bản số 426/STC-QLNS ngày 08/02/2018 của Sở
Tài chính về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ
đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư
trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là dự thảo văn bản).
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015, Nghị
định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số
điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL (Nghị định số
34/2016/NĐ-CP), Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định đối với dự thảo văn bản nêu trên
như sau:
1. Về thẩm quyền ban hành văn bản
Thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 6, Thông tư số 121/2017/TT-BTC
ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện
cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Sở
Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn
tỉnh Long An là cần thiết và phù hợp với thẩm quyền được giao.
2. Một số nội dung đóng góp cụ thể
a) Tại điểm b, khoản 1, Điều 1 đề nghị sửa: “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/QĐ-TTg…”.
b) 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/QĐTTg…”.
c) Tại Điều 3, về việc quy định ngày có hiệu lực của văn bản, đề nghị ghi cụ
thể ngày có hiệu lực, nhưng ngày này phải đảm bảo không sớm hơn 10 ngày kể từ
ngày văn bản được thông qua (theo quy định tại khoản 1, Điều 38 Nghị định số
34/2016/NĐ-CP).
d) Đối với mức chi hỗ trợ quy định tại Điều 1 của dự thảo văn bản đã được
Sở Tài chính chủ trì, lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan trên cơ sở tình hình
thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, đồng thời, mức kinh phí

hỗ trợ này không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định tại Thông tư số
121/2017/TT-BTC, do đó, Sở Tư pháp không có ý kiến.
đ) Ngoài ra, tại khoản 1, Điều 7 Thông tư số 121/2017/TT-BTC có quy định
“Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Kể từ ngày Thông tư
này có hiệu lực, 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”…..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 này.”. Do đó, để đảm bảo
tính đầy đủ, thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị Sở Tài chính rà
soát, xem xét để đưa vào dự thảo các quy định sao cho phù hợp với điều kiện thực
tế (nhất là thời điểm áp dụng), nhưng phải đúng với quy định tại Điều 7 Thông tư
số 121/2017/TT-BTC.
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết quy
định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt
trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Long An, gửi Sở Tài chính nghiên cứu, hoàn
chỉnh dự thảo văn bản, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định./.
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