
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 446 /STC-HCSN 

 

Bình Thuận, ngày 16  tháng  02 năm 2023 
 V/v góp ý dự thảo đề nghị xây dựng 

Nghị quyết HĐND tỉnh quy định 

chế độ, chính sách cho cốt cán an 

ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh 

 

                                                 Kính gửi:  

                                                                - Các Sở, ban, ngành; 

                                                                - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

                                                                - Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 

  - Công an tỉnh; 

  - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

  - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

  - Văn phòng UBND tỉnh; 

  - Văn phòng Tỉnh ủy; 

  - Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

  - Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; 

  - Các Ban HĐND tỉnh; 

  - Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy các  

                                                                   huyện, thị xã, thành phố; 

                                                                - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

                                                   - Trung tâm Thông tin tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 

tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016. 

Ngày 16/11/2022, Tỉnh ủy ban hành Công văn số 622-CV/TU về việc sử 

dụng thông tin để xây dựng chế độ chính sách cho cốt cán an ninh, trật tự trên địa 

bàn tỉnh. Ngày 29/11/2022 UBND tỉnh ban hành Công văn số 4060/UBND-TH về 

việc sử dụng thông tin để xây dựng chế độ chính sách cho cốt cán an ninh, trật tự 

trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 06/2/2023, Sở Tài chính có Công văn số 296/STC-HCSN về việc bổ 

sung các căn cứ quy định về xây dựng các nội dung mức chi và góp ý các dự thảo quy 

định chế độ chính sách cho cốt cán an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; Ngày  

08/02/2023 Ban Dân vận Tỉnh ủy có Công văn số số 827-CV/BDVTU về việc trả 

 



            

 

 

 

lời nội dung lấy ý kiến. 

Căn cứ quy định tại Điều 27, Điều 111 đến Điều 116 của Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Nghị 

định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016. 

Sở Tài chính dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định quy 

định chế độ, chính sách cho cốt cán an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính 

đề nghị: 

- Quý cơ quan tham gia góp ý dự thảo đề nghị xây dựng nghị quyết gửi bằng 

văn bản về Sở Tài chính trước ngày 28/02/2023. 

- Về tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp: Đề nghị các 

tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh và địa phương gồm (Hội Nông dân tỉnh, Hội 

Cựu Chiến binh tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Tỉnh 

Đoàn thanh niên; Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết và Ban Thường vụ Huyện 

ủy Tuy Phong) tổ chức làm đầu mối lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực 

tiếp (là thành viên đội cốt cán an ninh, trật tự) góp ý dự thảo, gửi về Sở Tài chính 

trước ngày 28/02/2023. 

- Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh cho đăng tải toàn văn các dự thảo văn bản 

lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đến hết ngày 16/3/2023 để các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý theo đúng quy định của Luật số 

63/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật số 80/2015/QH13 và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ. 

(Đính kèm hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định quy định 

chế độ, chính sách cho cốt cán an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh gồm: Dự thảo Tờ 

trình của Sở Tài chính trình UBND tỉnh; Dự thảo Tờ tình của UBND tỉnh trình 

Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; Đề cương 

dự thảo Nghị quyết, Báo cáo đánh giá thực trạng). 

 

Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Ban Giám đốc; 

- Văn phòng Sở (đăng tải);   
- Lưu: VT, HCSN, Lý .      
                                                    

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Hữu Ba 
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