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S&4AZ  /TTr-UBND Quáng Trj, ngàyJ tháng nàm 2022 

T€% TRINH 
A. A Dir thao Ngh quyet Quy d!nh  nçi dung, mire chi cho cong tac 

quãn 1 nhà ntrrc v thi hành pháp Iut xtr I vi phim hành chInh 
trên t!a  bàn tinh Quãng Tn 

KInh gl'ri: Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj 

Thrc hin quy djnh cüa Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut, Lust 
s1ra dôi, bo sung rnt so diêu Lut Ban hành van bàn quy phim pháp 1ut näm 
2020, Ké hoch so 132/KH-HDND ngày 01/6/2022 cüa HDND tinh v vic to 
chrc kS'  hçp thu 9 I-IDND tinh khóa VIII, nhim kS'  2021 - 2026, UBND tinh 
kInh trInh HDND tinh dir thão Ngh quyêt Quy djnh ni dung, müc chi cho cong 
tác quân 1 nhà nthc ye thi hành pháp 1ut xü 1 vi phm hành chInh trên dja 
bàn tinh Quáng Trj vâi các ni dung nhu sau: 

I. SIrJ CAN THIET BAN HANH VAN BAN 
- Khoãn 3 Diêu 6 Thông tii so 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 nàm 

2017 cüa B Tài chInh quy djnh vic 1p dir toán, quân 1, si'r diing và quyét toán 
kinh phi ngân sách nhà nuâc cho cong tác quãn 1 nhà nuâc ye thi hành pháp 
1ut xir 1 vi phm hành chinh quy djnh: "3. Can cz tInh hlnh thy'c té tgi dja 
phwong và k/ia nàng can dói ngán sách djaphu'cmg, Uy ban nhán dan tinh, 
thành phô try'c thuc Trung uv'ng trInh H5i dóng nhán dan cling cap quyét djnh 
nç5i dung, mi-c clii cy the cho phIi hpp nhu'ng tôi da khóng vwçrt qua mz-c tôi da 
quy djnh tgi Diêu 4 Thông tu nay. Tru'&ng hQp can thiét do yêu cáu cong vic, 
Uy ban nhân dan tinh, thành phO tryv thu5c Trung wcfng trInh Hói dóng nhán 
dan cling cap quyêt djnh mic clii cao hon nhzrng khOng vu'Qt qua 20% mic chi 
quy djnh tgi Diêu 4 Thông tir nay." 

- Tai tinh Quâng Trj, hin ti dang thrc hin müc chi, ni dung chi theo 
quy djnh ti Thông tu so 19/201 7/TT-BTC, chi.ra ban hành Nghj quyét dé quy 
djnh ni dung chi, muc chi theo quy djnh. Vê nguôn kinh phI thirc hin, các Co 
quan, don vj chü d)ng nguôn di toán duçic giao hang näm dê thirc hin cong tác 
thi hành pháp 1ut ye xir 1 vi pham hành chInh (theo Cong van so 71 7/STC-TC 
HCSN ngày 04/3/2022 cüa S& Tài chInh). Trong do, dôi vth ni dung chi, müc 
chi h trçi can b, cOng chuc lam cong tác kiêm tra, dánh giá các van bàn, tài 
1iu trong ho so xir pht vi pharn vi phm hành chinh có ni dung phüc tap, 
phm vi rng, ành huâng den nhiêu dôi tuqng (müc chi tOi da: 500.000dIhô so), 
theo quy dlnh  ti khoãn 4 Diu 6 Thông tu sO 19/201 7/TT-BTC trong trung 
hçip dja phuong chua ban hành van bàn quy djnh C11 the mCrc chi thi các co quan, 
don vj duqc áp ding quy djnh ti Thông tu nay dê thrc hin, tuy nhien do chua 
ban hành Quy& djnh quy djnh ye thâm quyên và cách thuc xác djnh các ho so 
xi:r pht vi phm vi ph?m hành chInh phuc tap, phm 'i rng, ánh huäng den 
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nhiu di tuçing trên dja bàn tinh nên tIr khi có Thông tix s 19/2017/TT-BTC 
den nay, ti tinh Quàng Trj chua áp ding mrc chi nay. 

Hin nay, Sâ Ti.r phap dang trong qua trInh hoàn thin van bàn, trinh 
UBND tinh ban hành Quyêt djnh quy djnh ye thâm quyên và cách thi'rc xác djnh 
các ho s? xü pht vi phm vi phm hành chInh phic tap, phm vi rng, ânh 
hithng den nhieu dôi tung trên dja bàn tinh dé dam bào t chüc thirc hin sau 
khi nghj quyêt duçic ban hành. 

Dê to chirc thirc hin theo dung quy djnh cüa pháp 1u.t hin hành, dam 
bâo mirc chi phü hcip vci tInh hInh thirc tê cüa dja phrGng, vic dê xuât Hi 
dông nhân dan tinh ban hành Nghj quyêt Quy djnh ni dung, mirc chi cho cong 
tác quán 19 nba rnrâc ye thi hành pháp lu.t xir 19 vi phm hành chInh trén dja 
bàn tinh Quãng Trj là can thiêt và có co sâ pháp 19. 

II. MUC DCH, QUAN DIEM XAY D!JNG DIJ' THAO NGHI QUYET 
- Thrc hin ding quy djnh cüa Lut xi'r 19 vi phm hành chInh, Lut ngân 

sách nhà nu&c, Thông tu so 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 näm 2017 cüa 
B Tài chInh và các van bàn khác cO lien quan. 

- Bào dam tiên d, chat luvng, thyi han  trInh van bàn theo dung quy djnh. 
III. QUA TRINH xAY DIING Dif THAO NGHI QUYET 
- Dr tháo dã dugc lay 9 kiên cüa các Co quan, don vi có lien quan (Cong 

vn sO 259/STP-QLXLVPHC ngày 21/02/2022 ye vic lay 9 kiên vào dr thào 
vn bàn quy phrn pháp lust) và duçic dáng tãi trên Cong thông tin din tü cüa 
tinh dê lay 9 kiên theo quy djnh (Cong van so 260/STP-QLXLVPHC ngày 
2 1/02/2022 ye vic dang tãi di thão van bàn QPPL trên COng Thông tin din ti'r 
tinh). 

Den ngày 25 tháng 4 nãm 2022, S& Ti.r pháp dã nhn dixçc 16 9 kién tharn 
gia; Trên Cong Thông tin din tir tinh có 48 luçit truy cp nhung không có 9 kiên 
tham gia. Ye co bàn các 9 kiên tham gia dêu nhât trI vth ni dung dir thâo Nghj 
quyêt. VI ni dung Nghj quyêt dam bão co spháp 19, rO rang; 9 kiên tham gia 
cüa các co quan có lien quan dà day dü, ci the, do do S& Tu pháp dà tong hap, 
tiêp thu các 9 kiên tham gia vào dir thão Nghj quyêt theo quy djnh, không thành 
1p Hi dông thâm djnh vào dr thão Nghj quyêt. 

IV. BO C1JC VA NO! DUNG C BAN CUA DV THAO VAN BÀN 
Dr thào gôm có 06 Dieu, cii the thu sau: 
Diu 1. Pham vi diêu chinh 
Nghj quyêt nay quy djnh ni dung, mirc chi cho cong tác quán 19 nhà 

rnthc ye thi hành pháp lut xir 19 vi pham hành chInh trén dja bàn tinh 
Quãng Trj. 

Diu2.Ditu'qngápdyn 
Nghj quyêt nay áp dung dôi vâi UBND các cap, các co quan, to chüc, cá 

nhân có lien quan den vic 1p dir toán, quãn 19, sr diing và quyet toán kinh phi 
ngân sách nhà nuâc cho cOng tác quán 19 nba nuâc ye thi hành pháp 1ut xir 19 vi 
pham hành chInh trén dja bàn tinh Quãng Trj. 

Diu 3. Ni dung chi 
Thirc hin theo các ni dung chi duçic quy djnh tai  Dieu 3 Thông tir sO 

19/2017/TT-BTC quy djnh vic 1p dir toán, quán 19, sir diing và quyêt toán kinh 
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phi ngân sách nhà nuóc cho cong tác quân 1 nhà nuóc v thi hành pháp 1u.t xir 
1 vi phm hành chinh. 

Diu4. Mu'c chi 
1. Dôi vii cac ni dung chi duçic quy ctjnh t?i  khoán 1 dn khoàn 13 Diu 

3 Thông tLr so 19/2017/TT-BTC dã có chê d, tiêu chuân, djnh müc chi hin 
hành thirc hiên theo chê do hiên hành. 

2. Ngoài ra, Nghj quyêt hithng dn them mt so khoân chi có tInh chat 
dc thu trong theo dOi thi hành pháp 1ut xir 1 vi phm hành chInh, gôm: 

a) Chi to chüc cuc thi, hi thi cong tác quãn 1 nha nuOc ye thi hành 
pháp 1ut xr 1 vi phm hành chinh thirc hin theo Ngh quyêt sO 16/2015/NQ-
HDND ngày 17/7/2015 cña HDND tinh quy djnh mirc chi dôi v&i cong tác phô 
biên, giáo diic pháp 1ut, hôa giài & cci s&; chuân tiêp cn pháp 1u.t cüa ngu&i 
dan ti cci s& trén dja bàn tinh Quâng Trj; 

b) Chi mua, thuê trang thiêt bj phic vçi cho cong tác quàn 1 nhà nu&c v& 
thi hãnh pháp Iutxi:r 1 vi phm hành chinh thirc hin theo tiêu chuân, djnh mi'rc 
quy djnh ti Quyêt djnh so 50/2017/QD-TTg ngày 3 1/12/201?  cüa Thu ti.ràng 
chInh phü quy djnh tiêu chuân, djnh m&c s& diing may móc, thiêt bj. 

Vic thanh toán can cir vào hóa don, chimg tü chi tiêu hçip pháp, hcip 1 
&rçic cap có thâm quyên phé duyt trong dir toán ngãn sách hang 11am; tnrng 
hçip thuc din phài dâu thâu mua sam thI thirc hin theo các quy djnh cüa pháp 
1ut dâu thâu; 

c) Chi Cong bô kêt qua xi:r 1 ho so xi'r 1 vi phm hành chInh trái pháp 1ut 
trên các phuccng tin thông tin di chüng thirc hin theo djnh mirc, &m giá cüa 
cac ngành có cong vic tilcing tir và theo chirng tr chi thirc tê hçip pháp và phái 
ducic cap có thâm quyên phê duyt trithc khi thirc hin; 

d) Chi h trçl can b, cong chirc lam cong tác kiêm tra, dánh giá các van 
bàn, tài 1iu trong ho so x& pht vi phm hành chInh có ni dung ph&c tap, phm 
vi rng, ành huâng den nhiêu dôi tung: M&c chi 500.000 dong/hô so dôi vâi 
cAp tinh; rnüc chi 450;000 dông/hô so dôi vOi huyn, thj xã, thành phô; müc chi 
400.000 dông/hô so dôi v&i xa, phung, thj trân. 

d) Các khoãn chi khác có lien quan trrc tiêp den cong tác quãn l nhà 
nu&c ye thi hành pháp 1ut x& 1 vi phm hành chInh (nêu co) theo hóa don, 
chirng t1r chi thirc te hcip pháp, hçip l duqc cap có thâm quyên phê duyt trong 
dir toán ngân sách hang nam. 

.A A . Dieu 5. Nguon kinh phi thc hiçn 
Kinh phi chi cho cOng tác quán l nhà nu&c ye thi hành pháp lust xü l vi 

pham hành chInh trén dja bàn tinh Quãng Trj thuc ngân sách cap nào thI ngân 
sách cAp do bão dam theo phân cap ngân sách nhà niióc hin hành. 

Diu 6. JJiu khoãn thi hành 
1. Giao UBND tinh triên khai, thirc hin Nghj quyet. 
2. Thu&ng true HDND tinh, các Ban cüa HDND tinh, To dai  biêu HDND 

tinh và di biu HDND tinh phi hçip v&i Ban thi.r&ng trurc Uy ban mt trtn TO 
quc Vit Nam tinh và các t chüc chInh trj - xa hi giám sat vic thirc hin 
Nghj quyêt. 
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3. Khi các van bàn quy djnh v ch d, djnh mrc chi dn chiu d áp ding 
ti quy djnh nay disc sira dôi, bô sung hoc thay the bang van bàn mâi thI áp 
diing theo các van bàn sra dôi, bô sung hoc thay the. 

4. Nghj quyêt nay dâ di.rçic HDND tinh Quãng Trj Khóa..., K' h9p thu 
thông qua ngày ... tháng ... nàm 2022, có hiu 1irc tü ngày .... tháng ... näm 

2022. 
Trên day là Th trInh dir thão Nghj quyt Quy djnh ni dung, mirc chi cho 

cong tác quán l nhà nithc ye thi hành pháp 1ut xir 1 vi phm hành chInh trên 
dja bàn tinh Quâng Trj, UBND tinh kInh trmnh HDND tinh Khóa VIII, KS hçp 
thir 9 xem xét, thông  qua././ 

(Gii kern theo dy tháo Nghj quyét, Bàn tong hop, giái trInh, tiêp thu j' 
kiên gop cia các to chc, cá nhán; các j kiên gop vào dt tháo Nghj quyêt). 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Thi.r&ng trrc Hi dông nhãn dan tinh; 
- Ban Pháp ché - }-IDND thih; 
- Các Sâ: Tu pháp, Tài chInh; 
- Luu: VT, NCQ. 

Vô Van Hirng 
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