UBND TỈNH LONG AN
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 625 /STC-HCSN

Long An, ngày 07 tháng 3 năm 2018

V/v góp ý dự thảo quy định mức hỗ
trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng
hóa sinh kế và nhân rộng mô hình
giảm nghèo thuộc CTMTQG giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
trên địa bàn tỉnh Long An

Kính gửi : Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Sở Tài chính nhận được Công văn số 512/SNN-CCPTNT ngày 26/02/2018 của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v đóng góp ý kiến dự thảo định mức hỗ
trợ dự án phát triển sản xuất chương trình giảm nghèo;
Sở Tài chính có ý kiến góp ý như sau:
I. Đối với dự thảo Nghị quyết:
1. Tại gạch đầu dòng thứ nhất khoản 1 điều 1 đề nghị điều chỉnh lại: “Người
lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (thời gian kể từ khi ra
khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm), người dân, nhóm hộ và
cộng đồng dân cư trên địa bàn xã, trong đó: Ưu tiên người dân tộc thiểu số thuộc hộ
nghèo, người khuyết tật còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo, phụ nữ thuộc hộ
nghèo; tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị
buôn bán trở về thuộc hộ nghèo tham gia dự án”.
2. Tại gạch đầu dòng thứ hai khoản 1 điều 1 đề nghị điều chỉnh lại: “Cộng
đồng có thể là nhóm hộ, tổ nhóm hợp tác do các tổ chức chính trị - xã hội hoặc ấp
làm đại diện, được Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực (trong đó tỷ lệ hộ không
nghèo tham gia nhóm hộ, tổ, nhóm hợp tác tối đa là 30%). Người đại diện của cộng
đồng là tổ trưởng, trưởng nhóm do các thành viên cộng đồng bầu ra”.
3. Tại gạch đầu dòng thứ ba khoản 1 điều 1 đề nghị hủy bỏ vì đối tượng này
theo Thông tư số 15/2017/TT-BTC khi tham gia dự án tự đảm bảo kinh phí thực hiện.
Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
4. Tại khoản 4, khoản 5 điều 1 đề nghị thuyết minh cơ sở xây dựng các mức
chi và nội dung hỗ trợ.
5. Tại khoản 6 điều 1 đề nghị không đưa vào Nghị quyết vì theo quy định tại
điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC “Tùy điều kiện cụ thể và khả
năng huy động nguồn vốn hợp pháp khác, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung
ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi một phần kinh phí (dưới
dạng tiền mặt hoặc hiện vật) ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho các hộ gia đình tham
gia dự án, …”. Như vậy việc thu hồi kinh phí ngân sách đã hỗ trợ thuộc thẩm quyền
của Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.
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II. Đối với dự thảo Tờ trình:
1. Tại phần III dòng tiêu đề đề nghị điều chỉnh lại: “III. Nội dung”.
2. Tại gạch đầu dòng thứ nhất mục 1 phần III đề nghị điều chỉnh lại: “Người
lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (thời gian kể từ khi ra
khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm), người dân, nhóm hộ và
cộng đồng dân cư trên địa bàn xã, trong đó: Ưu tiên người dân tộc thiểu số thuộc hộ
nghèo, người khuyết tật còn khả năng lao động thuộc hộ nghèo, phụ nữ thuộc hộ
nghèo; tạo điều kiện để người sau cai nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, phụ nữ bị
buôn bán trở về thuộc hộ nghèo tham gia dự án”.
3. Tại gạch đầu dòng thứ hai mục 1 phần III đề nghị điều chỉnh lại: “Cộng
đồng có thể là nhóm hộ, tổ nhóm hợp tác do các tổ chức chính trị - xã hội hoặc ấp
làm đại diện, được Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực (trong đó tỷ lệ hộ không
nghèo tham gia nhóm hộ, tổ, nhóm hợp tác tối đa là 30%). Người đại diện của cộng
đồng là tổ trưởng, trưởng nhóm do các thành viên cộng đồng bầu ra”.
4. Tại gạch đầu dòng thứ ba mục 1 phần III đề nghị hủy bỏ vì đối tượng này
theo Thông tư số 15/2017/TT-BTC khi tham gia dự án tự đảm bảo kinh phí thực hiện.
Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
5. Tại mục 4, mục 5 phần III đề nghị thuyết minh cơ sở xây dựng các mức chi
và nội dung hỗ trợ.
6. Tại mục 6 phần III đề nghị không đưa vào vì theo quy định tại điểm c khoản
2 Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC “Tùy điều kiện cụ thể và khả năng huy động
nguồn vốn hợp pháp khác, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch
UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi một phần kinh phí (dưới dạng tiền mặt
hoặc hiện vật) ngân sách nhà nước đã hỗ trợ cho các hộ gia đình tham gia dự
án, …”. Như vậy việc thu hồi kinh phí ngân sách đã hỗ trợ thuộc thẩm quyền của
Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.
Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT, HCSN.

Huỳnh Văn Sơn
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