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Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 
 

  : 3852/BTP-PBGDPL 

V/v rà soát, đánh giá tình hình thực hiện 

Thông tư liên tịch s  100/2014/TTLT-BTC-BTP 

và đề xuất, kiến nghị 

        n    25    n  10 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương 

Ngày 30/7/2014, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ph i hợp ban hành Thông tư 

liên tịch s  100/2014/TTLT-BTC-BTP 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 (Thông tư liên tịch s  100/2014/TTLT-BTC-BTP). Để đánh giá tình hình thực 

hiện Thông tư liên tịch s  100/2014/TTLT-BTC-BTP và có cơ sở đề xuất sửa 

đổi, bổ sung, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Ủy ban nhân dân ph i hợp thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Đánh giá chung về tình hình phân bổ, sử dụng ngân sách dành cho công 

tác hòa giải ở cơ sở của địa phương; 

2. Tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định về 

lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách thực hiện công tác 

hòa giải ở cơ sở và các văn bản hiện hành của địa phương, cụ thể: (i) Quy định về 

nội dung chi; (ii) Quy định về mức chi; (iii) Quy định khác không còn phù hợp 

với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hoặc với thực tiễn hiện nay; 

3. Những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung về chính sách, quy định tài 

chính dành cho công tác hòa giải ở cơ sở, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung 

Thông tư liên tịch s  100/2014/TTLT-BTC-BTP (không đề xuất các nội dung 

chi, mức chi liên quan đến chi bồi dưỡng, các nội dung chi ngoài lương cho cán 

bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết s  27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban 

chấp hành Trung ương khoá XII cho đến khi áp dụng chính sách tiền lương mới). 

Để kịp thời tổng hợp thông tin phục vụ việc đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông 

tư liên tịch s  100/2014/TTLT-BTC-BTP, đáp ứng yêu cầu lập, quản lý, sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nước trong công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023, đề nghị 

địa phương khẩn trương ph i hợp rà soát, đánh giá và gửi báo cáo kết quả về Bộ 

Tư pháp (qua Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà 

Nội) trước ngày 12/11/2021. 
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Thông tin c     ế  đề n  ị l ên  ệ B  Tư p  p (qua Vụ P ổ b ến     o dục 

p  p luậ : đồn  c í   u ễn T ị G an   đ ện   oạ : 024.6279471/0912954932; 

email: ntgiang@moj.gov.vn). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Bộ Tài chính (để ph i hợp); 

- Cục Kế hoạch - Tài chính (để thực hiện); 

-  ở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện); 

-  ở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, Vụ PBGDPL. 

KT.     R Ở   

  Ứ  R Ở   

 

 

 
 

 

 guyễn  hanh  ịnh 
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