
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /2017/NQ-HĐND                   Hà Nam, ngày  …  tháng …. năm 2017 

  

Dự thảo 

NGHỊ QUYẾT 

Về một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải 

 ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

 KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ TƯ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013; 

Căn cứ  Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính 

phủ quy điṇh chi tiết môṭ số điều và biêṇ pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 

2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; 

Xét Tờ trình số …../TTr-UBND  ngày … tháng … năm 2017 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về một số mức chi hỗ trợ thực hiện 

công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Báo cáo thẩm tra số …/BC-

HĐND ngày … tháng … năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh 

và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Mức chi hỗ trợ một số nội dung thực hiện công tác hòa giải ở 

cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

1. Chi thù lao cho hòa giải viên (đối với các hòa giải viên trực tiếp tham gia 

vụ, việc hòa giải), mức chi: 150.000 đồng/vụ, việc/tổ hòa giải.  

2. Chi hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp 

tài liệu, nước uống phục vụ các cuộc họp của tổ hòa giải), mức chi: 50.000 

đồng/tổ hòa giải/tháng có vụ việc phát sinh.  

3. Chi bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên tham gia họp 

chuẩn bị cho việc bầu hòa giải viên, mức chi: 50.000 đồng/người/buổi (tối đa 

không quá 03 người). 

4. Chi tiền nước uống cho người tham dự cuộc họp bầu hòa giải viên, mức 

chi: 5.000 đồng/người/buổi.  

Điều 2. Nguyên tắc lập dự toán, quản lý và thanh quyết toán 
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1. Căn cứ các nội dung chi , mức chi được quy định tại Nghị quyết này và 

các văn bản pháp luật liên quan, các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ theo quy định và Kế hoạch công tác dự toán kinh phí chi tiết cùng với 

dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp để 

tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao dự toán ngân sách hàng năm. 

2. Việc quản lý, chi tiêu, thanh quyết toán kinh phí hoạt động hòa giải ở cơ 

sở được thực hiện theo chế độ và quy định quản lý tài chính hiện hành. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ 

họp thứ tư thông qua ngày …. tháng …. năm 2017 và có hiệu lực từ ngày…     

tháng….năm 2017./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Chính phủ;                                  
- Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
-  Ủy ban MTTQ và các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- TT. Huyện (thành) ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ 
 các huyện, thành phố; 
- Công báo tỉnh; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phạm Sỹ Lợi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


