
 

 

UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:           /STC-TCHCSN 

V/v xin ý kiến vào dự thảo 

Nghị quyết của HĐND tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Lai Châu, ngày           tháng 12 năm 2022 

                           Kính gửi:  

                                - UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu; 

             - Các Ban HĐND tỉnh Lai Châu; 

             - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

                                               - Trung Tin học và công báo tỉnh; 

        - UBND các huyện, thành phố. 

 
 

Căn cứ Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ 

Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban 

Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; 

Thực hiện Công văn số 3346/UBND-TH ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh 

Lai Châu về việc tham mưu xây dựng văn bản trình HĐND, UBND tỉnh ban 

hành; Trong đó, giao Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

Nghị quyết quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp (theo quy định  tại khoản 3 Điều 4 Thông 

tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương 

về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn các cấp). Đến nay, Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi 

phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

các cấp trên địa bàn tỉnh (Có dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết 

kèm theo). 

1. Để văn bản được ban hành đúng quy định về trình tự, thủ tục ban 

hành văn bản QPPL, bảo đảm sự thống nhất và phù hợp về nội dung, Sở Tài 

chính đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp cho ý kiến đối với Dự thảo Tờ 

trình của UBND tỉnh và Nghị quyết nêu trên.  

Mọi ý kiến tham gia góp ý của quý cơ quan, đơn vị xin gửi bằng văn bản 

về Sở Tài chính trước ngày 05/01/2023 để Sở Tổng hợp, hoàn chỉnh văn bản.  
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2. Đề nghị Trung Tin học và công báo tỉnh đăng tải Dự thảo trên tại 

mục Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản QPPL trên Cổng thông tin điện tử tỉnh 

trong thời hạn ít nhất 30 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến 

theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. (Dự 

thảo văn bản này đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Tài chính: http://sotaichinh.laichau.gov.vn). 

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.  
 

Nơi nhận:            
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (Báo cáo); 

- Lưu: VT, TCHCSN.    

 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 Lò Văn Duy                        
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