
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Số:           /STC-TCHCSN Bình Định, ngày      tháng    năm 2020 
V/v góp ý dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh, Nghị quyết của 

HĐND và Quyết định của UBND 

tỉnh về việc quy định một số nội 

dung và mức chi hỗ trợ nạn nhân 

theo quy định tại Thông tư số 

84/2019/TT-BTC của Bộ Tài 

chính trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

                                                   Kính gửi:  

    - Các Sở, ban, ngành; 

    - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 và 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 quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính 

quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế 

độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống mua 

bán người; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 05/UBND-VX 

ngày 02/01/2020, trong đó: UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ nạn nhân theo quy 

định tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính trên địa 

bàn tỉnh Bình Định, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, trình HĐND 

tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020; Trên cơ sở tình hình thực tế của ngân 

sách địa phương, Sở Tài chính đã dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh, Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định một số 

nội dung và mức chi hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-

BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Để thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và đúng thời gian theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

05/UBND-TH ngày 02/01/2020 nêu trên, Sở Tài chính đề nghị: 

- Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến tham 

gia và gửi về Sở Tài chính trước ngày 10/3/2020 để Sở Tài chính tổng hợp gửi Sở 

Tư pháp thẩm định, hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh; 
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- Văn phòng UBND tỉnh phối hợp đăng tải các dự thảo nêu trên trên cổng 

thông tin điện tử của Tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến (thời 

hạn đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh: ít nhất 30 ngày). 

Nội dung dự thảo (gồm: dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, 

Nghị quyết HĐND và Quyết định của UBND tỉnh kèm theo) ngoài được đăng tải 

trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh còn được đăng tải trên Website của Sở Tài 

chính tại địa chỉ: http://stc.binhdinh.gov.vn, để các Sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố khai thác, sử dụng. 

Sở Tài chính rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan để 

hoàn thành nhiệm vụ được giao./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Phòng TCDN-TH (để đăng tải TTin); 

- Lưu: VT, TCHCSN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 

 

http://stc.binhdinh.gov.vn/
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