UBND TỈNH LONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 417/STC-QLNS

Long An, ngày 07 tháng 02 năm 2018

BÁO CÁO
Tổng hợp lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về quy định mức
chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã
và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh
Căn cứ 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” (gọi là Thông tư số
121/2017/TT-BTC).
Ngày 15/01/2018, Sở Tài chính đã có Công văn số 137/STC-QLNS về
việc lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên
địa bàn tỉnh gửi 04 sở, ngành, 15 UBND huyện, thị xã Kiến Tường và thành
phố Tân An (kể cả phòng TC-KH cấp huyện và 192 xã, phường, thị trấn) để
báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 9.
Đến thời gian quy định gửi về Sở Tài chính, đa số các sở, ngành tỉnh,
cấp huyện và cấp xã đều thống nhất dự thảo Nghị quyết về quy định mức chi hỗ
trợ đối với UBMTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa
bàn tỉnh. Riêng 01 xã đề nghị kinh phí đảm bảo thực hiện Cuộc vận động của
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là 10.000.000 đồng/năm/xã. Nội
dung này không tiếp thu (lý do: thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số
121/2017/TT-BTC).
(Đính kèm bản tổng hợp ý kiến)
Trên đây là báo cáo tổng hợp của Sở Tài chính về lấy ý kiến dự thảo
Nghị quyết về quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban KT-NS (HĐND tỉnh);
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, QLNS, K.
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Huỳnh Văn Sơn
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BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Về 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
(Đính kèm Công văn số:
/STC-QLNS ngày
/02/2018
của Sở Tài chính)
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Đơn vị

Đã
gửi

Ghi chú

Cấp tỉnh: 01/04 đơn vị gửi
Ủy ban MTTQ VN tỉnh
Ban KT-NS (HĐND tỉnh)
Văn phòng UBND tỉnh
Sở Tư pháp
x
Thống nhất
UBND các huyện, thị xã, thành phố: 05/15 đơn vị gửi
Thủ Thừa
x
Cần Đước
x
Thống nhất
Đức Huệ
x
Vĩnh Hưng
x
Bến Lức
x
Còn lại 10 đơn vị không gửi
Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố: 03/15 đơn vị gửi
Thủ Thừa
x
Thống nhất
Cần Đước
x
Đức Huệ
x
Còn lại 12 đơn vị không gửi
Xã, phường, thị trấn: 41/192 đơn vị gửi
13/13 cấp xã của huyện Thủ Thừa
x
Thống nhất
Thống nhất (Riêng 01 xã đề
nghị kinh phí đảm bảo thực
17/17 cấp xã huyện Cần Đước
x
hiện Cuộc vận động của
UBMTTQ VN cấp xã là
10.000.000 đồng/năm/xã)
11/11 cấp xã huyện Đức Huệ
x
Thống nhất
Còn lại 151 đơn vị không gửi
Tổng cộng 50/226 đơn vị gửi
Các đơn vị không gửi xem như thống nhất
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