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e) Quyết ñịnh của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau ñây gọi chung là
cấp xã).
2. Các trường hợp khác:
a) Không áp dụng ñịnh mức phân bổ kinh phí này ñể bảo ñảm cho công tác phổ
biến, giáo dục pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp ñiển hệ thống
quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm, kiểm soát thủ tục hành
chính.
b) Việc quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và
hoàn thiện hệ thống pháp luật từ nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án, tổ chức, cá nhân trong
và ngoài nước thực hiện theo quy ñịnh, cam kết của nhà tài trợ, trường hợp không có
quy ñịnh, cam kết của nhà tài trợ thì áp dụng ñịnh mức phân bổ kinh phí quy ñịnh tại
Nghị quyết này.
3. ðịnh mức phân bổ kinh phí:
ðịnh mức phân bổ kinh phí bảo ñảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm
pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật thực hiện trên cơ sở các hoạt ñộng,
nội dung chi, mức chi quy ñịnh tại ðiều 3 và ðiều 4 của Thông tư số 338/2016/TTBTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.
(Kèm theo Phụ lục ñịnh mức phân bổ kinh phí).
4. Nguồn kinh phí:
Các cơ quan, ñơn vị chủ ñộng cân ñối từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ñã
ñược bố trí trong ñịnh mức phân bổ ngân sách ñể ñảm bảo cho công tác xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Trường hợp các cơ quan, ñơn vị ñược giao thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn
bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhưng không ñảm bảo ñược từ nguồn kinh phí
nêu trên, cơ quan tài chính các cấp chịu trách nhiệm rà soát và cân ñối nguồn kinh phí
theo phân cấp ngân sách ñể tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp ñúng quy ñịnh hiện
hành.
ðiều 2. ðiều khoản thi hành:
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân và ñại
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Bãi bỏ Nghị quyết số 03/2008/NQ-HðND ngày 23 tháng 7 năm 2008 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn mức chi cụ thể kinh phí bảo ñảm cho công
tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Nghị quyết số 03/2008/NQ-HðND
ngày 23 tháng 7 năm 2008 hết hiệu lực pháp luật theo quy ñịnh tại ðiều 157 Nghị
ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, kỳ
họp thứ năm thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7
năm 2017./.
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