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V/v hướng dẫn áp dụng văn bản
quy phạm pháp luật

Bình Thuận, ngày 19 tháng 02 năm 2019

______________

_______________________________

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành 02 Quyết định
quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hòa giải cơ sở và phổ biến giáo
dục pháp luật để áp dụng trên địa bàn tỉnh, đó là:
- Quyết định 09/2015/QĐ-UBND, ngày 12/3/2015 của Ủy ban nhân dân
tỉnh quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác hòa giải ở
cơ sở;
- Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND, ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành quy định nội dung chi, mức chi và lập dự toán, quản lý, sử
dụng, quyết toán kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và
chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Đến thời điểm hiện nay 02 văn bản đã nêu vẫn còn hiệu lực pháp luật,
mặc dù những nội dung được dẫn chiếu trong 02 Quyết định theo các văn bản
quy phạp pháp luật của Trung ương đã hết hiệu pháp luật. Cụ thể:
1. Đối với Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày15/4/2010 và Nghị định
số 39/2012/NĐ-CP, ngày 27/4/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng hết hiệu lực, được thay
thế bởi Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;
- Thông tư số 139/2010/TT-BTC, ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy
định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành
cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được thay thế bởi Thông
tư số 36/2018/TT-BTC, ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
- Thông tư số 123/2009/TT-BTC, ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy
định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương
trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung
cấp chuyên nghiệp được thay thế bởi Thông tư số 76/2018/TT-BTC, ngày
17/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi, mức chi xây dựng chương

trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục
nghề nghiệp;
- Thông tư số 01/2010/TT-BTC, ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy
định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi
tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách
trong nước được thay thế bởi Thông tư số 71/2018/TT-BTC, ngày 10/8/2018
của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt
Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp
khách trong nước;
- Thông tư số 58/2011/TT-BTC, ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy
định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống
kê được thay thế bởi Thông tư số 109/2016/TT-BTC, ngày 30/6/2016 của Bộ
Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực
hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia;
- Thông tư Liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC, ngày 05/01/2005 của
Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào
ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức đến thời điểm này
không còn phù hợp. Hiện nay đang thực hiện theo Nghị định số 49/2013/NĐCP, ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ
luật Lao động về tiền lương.
- Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND, ngày 25/11/2010 của UBND tỉnh về
chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan
Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập hết hiệu lực kể từ ngày 10/4/2018. Chế
độ này đang thực hiện theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND, ngày
13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi công tác phí, chi tổ
chức Hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ khoản 2, điều 6, Thông tư số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày
30/7/2014 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, quy định:“Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp
luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế
bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản mới đó”.
1. Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND
Đối với nội dung chi thù lao Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, huyện hiện
đang áp dụng chế độ thù lao giảng viên quy định tại tiểu mục 1.1 Mục 1 Điều 3
Thông tư số 139/2010/TT-BTC, ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc
lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nay đã hết hiệu pháp luật và được thay
thế bởi Thông tư 36/2018/TT-BTC, ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn
việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể tại Điểm a, khoản 2, điều 5, Thông tư 36/2018/TT-BTC về chi thù
lao giảng viên, báo cáo viên quy định: Tuỳ theo đối tượng, trình độ học viên,
căn cứ yêu cầu chất lượng khóa bồi dưỡng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được
giao chủ trì tổ chức các khoá bồi dưỡng cán bộ công chức quyết định mức chi
thù lao cho giảng viên, trợ giảng (nếu có), báo cáo viên trong nước (bao gồm cả
thù lao soạn giáo án bài giảng) trên cơ sở thỏa thuận theo hình thức hợp đồng
công việc phù hợp với chất lượng, trình độ của giảng viên, báo cáo viên trong
phạm vi dự toán được giao. Mức chi thù lao tối đa: 2.000.000 đồng/người/buổi
(một buổi giảng được tính bằng 4 tiết học);
Căn cứ khoản 7, điều 8, Thông tư Liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP,
ngày 27/01/2014 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 bảo đảm cho công
tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ
sở trên địa bàn tỉnh, quy định:“Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức
chi dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế
bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế”.
Vì vậy, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các
Phòng Tư pháp nghiên cứu áp dụng, Sở Tư pháp không tham mưu soạn thảo văn
bản Quy phạm pháp luật thay thế Quyết định số 09 và Quyết định số 21./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Phòng Tư pháp
- Lãnh đạo Sở Tư pháp (qlvb);
- Lưu VT-NV3 (Hải 23b).
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