
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

PHÒNG TƯ PHÁP 

Số: 53/TP 
V/v đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 

liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

          

 Thực hiện Công văn số 1264/STP-PBTDTHPL ngày 29/10/2021 của Sở 

Tư pháp tỉnh Nam Định về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 

liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP và đề xuất, kiến nghị, Phòng Tư pháp đề 

nghị đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chỉ đạo công 

chức chuyên môn 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. 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 

số 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 số 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).  

 Kết quả rà soát, đánh giá của địa phương đề nghị gửi về Phòng Tư pháp 

huyện trước ngày 05/11/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Tư pháp 

tỉnh theo quy định./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 
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