UBND TfNH DONG TRAP
SO TAI CHINH

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Doe lap — Tr do — Hnh phüc

S: 187/BC-STC

E*ngTháp,ngày 20 thángl] nám 2020

BAO CÁO
Cong tác theo döi tInh hInh thi hành pháp lut näm 2020
Can ci cong van si 1436/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 06/11/2020
cüa Sâ Tu pháp v báo cáo cOng tác theo dOi tmnh hInh thi hàth pháp 1ut
näm 2020;
Thrc hin Ké hoach so 22a1KH-UBND ngày 30/01/2020 cüa UBND tinh
Dông Tháp ye Kê hoch cong tác pháp chê näm 2020, S Tài chinh báo cáo kêt
qua theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut näm 2020 nhu sau:
I. CONG TAC CHI DO, TRIEN KHAI THVC HIN NHIIM
THEO DO! T!NH H!NH Till HANH PHAP LUJAT.

viJ

1.1 Nh&ng uu diem và kt qua dt thrçic:
Ngay ti.ir du näm, ngoài vic trin khai các van ban quy phm pháp 1ut
có lien quan den linh vrc quàn 1 cüa ngành cho các dGn vi và huyn, thj, thành
pho, S& ban hành Ké ho?ch so 823/KH-STC ngày 15/04/2020 cüa Sâ Tài chInh
ye cong tác theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut näm 2020, nhãm triên khai thrc
hin có hiu qua cong tác thi hành pháp 1ut thuc linh virc ngành.
- Vic hrnfmg dan, don dc cOng tác theo dôi tInh hInh thi hành pháp 1ut:
Ngoài vic ban hành kê hoch so 823/KH-STC ngáy 15/04/2020 cüa S Tài
chInh. Sâ con ban hành các van ban huó'ng dn thi hânh pháp 1ut1 .
- Vic kim tratInh hInh thi hành pháp 1ut: Trong näm, Sâ ban hành k
hoch và thirc hin kiêm tra mt sO ni dung theo Iinh vçrc ngành quán 12.
1.2 Tn ti, hn ch vâ nguyen nhân: không.
IL KET QUA THEO DO! TINH HINH THI HANH PHAP LUAT.
2.1 Dánh giá chung v tinh hInh thi hânh pháp Iut.
Tinh hInh ban hành van ban quy djnh chi tiêt thuc thm quyn: Theo
chirc näng nhim vii duçc giao cüa ngành, Si Tài chInh dâ tham muu trInh
'Hiràng dn triri khai Thông tu 71/2020/TT-BTC ye xây drng NSNN näm 2021 k ho?ch Tài chInh
ngân sách 03 närn 2021-2023 Va Huóng dan triên khai thrc hin Nghj quyt so 37/NQ-CP ngây
29/3/2020 và Quyt djnh so 437/QD-TTg ngày 30/3/2020.
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K hoach kim tra xtr J' ni bj rüi ro do nguyen nhân khách quan tfr ngun vn nhn Uy thác dAu tu
tai dja phixcng näm 2020 (dot 1) Va KO hoach kiOm tra tInh hInh thrc hién KO hoach dâu ti.r, quán 1
ngân sách và quán 1 tài san cong näm 2020.

UBND Tinh trInh HDND Tinh ban hành 13 van bàn quy phm pháp 1ut thuc
linh virc quãn 1 cüa ngành dung quy dinh 1ut ban hãnh vAn bàn quy phm pháp
1u.t, dông th&i phü hçip väi quy djnh pháp 1ut hin hành,
the sau:
1. Nghj quyêt s 328/2020/NQ-HDND ngày 10/7/2020 cUa HDND Tinh
ye vic phân cap thâm quyn quán 1 tài san kêt câu h tang thüy Igi thuc pham
vj quãn 1 cüa tinh Dông Tháp.
2. Nghj quyt s 310/2020/NQ-HDND ngày 21/4/2020 cüa HDND Tinh
ye vic Bô sung von diêu 1 qu h6 trq nông thôn tinh Dông Tháp.
3. Nghj quyt s 315/2020/NQ-HDND ngày 21/4/2020 cña 1-IDND Tinh
ye vic Quy djnh müc chi thàm do khai qu.t tO' khão cô tO' NSNN.
4. Nghj quyt s 359/20201NQ-HDND ngày 21/4/2020 cüa I-IDND Tinh
ye vic Quy djnh mO'c ho trq dóng báo hiêm y té cho ngi.räi thuc h gia dInh
nghèo da chiêu thiêu hit các djch vi xa hi Ca bàn khác; nguôi thuc ho gia
dInh cn nghèo; h9c sinh; sinh viên trên dja bàn tinh Dông Tháp.
5. Nghj quyt so 334/2020tNJQ-HDND ngày 10/7/2020 cüa HDND Tinh
ye vic Quy djnh müc chi dôi vài các cap h9c näm h9c 2020-2021.
6. Nghj quyét so 335/2020/NQ-HDND ngày 05/10/2020 cüa HDND Tinh
ye vic Quy dnh mO'c chi xây drng chuân k5' thut dja phi.icing.
7. Quy& djnh so 3 1/2019/QD-UBND ngày 12/12/2019 cüa UBND tinh
Dông Tháp ye Quy djnh giá tInh thuê tài nguyen áp ding trên dja bàn tinh Dông
Tháp.
8. Quyêt djnh so 38/2019/QD-UBND ngày 31/12/2019 cüa UBND tinh
Dng Tháp v Quy dnh giá tOi da djch vi thu gom, 4n chuyên và xü i rae thai
rAn sinh hoat trên dja bàn tinh DOng Tháp.
9. Quyêt djnh so 34/2019/QD-UBND ngày 18/12/2019 cüa UBND tinh
Dông Tháp ye Quy djnh h so diêu chinh giá dat nAm 2020 trên dja bàn tinh.
10. Quyêt djnh so 06/2020/QD-UBND ngày 20/3/2020 cüa UBND tinh
Bong Tháp ye Ban hành tiêu chuân, djnh müc s1r diing xe ô to cho các Ca quan
dcm vj thuc pham vi quãn 1 cOa tinh Bong Tháp.
11. Quyét djnh sO 14/2019/QD-UBND ngày 06/5/2020 cüa UBND tinh
Dông Tháp ye Ban hành tiêu chuân, djnh rnüc s1r ding din tIch chuyên dung
cOa các ca quan, to chUc, dan vj thuc phm vi quàn 1 cüa tinh BOng Tháp.
12. Quyêt djnh so 18/2020/QD-UBND ngày 18/6/20120 cüa UBND tinh
Dông Tháp ye phân cap thâm quyên ban hành tiêu chuân, dinh mO'c sir dung
may móc, thiêt bj chuyên dOng trén dja bàn tinh BOng Tháp.
13. Quyet djnh sO 03/2 020/QD-UBND ngày 10/7/2020 cüa UBND tinh
DôngTháp ye Ban hành rnO'c thu và sO' ding nguôn thu tién bão v, phát triên
dat trông lOa khi chuyén dat chuyên trông lOa nuâc sang sir d%lng vào miic dIch
phi nOng nghip trên dla bàn tinh Bong Tháp.
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Sv Tài chInh là ca quan tham muu cho IJBND Tinh ye quãn 1 Ngân
sách Tài chInh trén dja bàn Tinh, chi tiêu, biên ché dugc giao có hn nén b trI
cong chüc kiêm nhim thirc hiên cong tác theo dôi tmnh hInh thi hành pháp 1ut,
do do cOn gp khó khan trong t chirc trin khai thirc hin.
III. BE XUAT, KIEN NGHI: không.
Trên day là Báo cáo cong tác theo dOi tInh hInh thi hành pháp 1ut
nãm 2020 cüa Si Tài chInh./.
Noinhn:
- S&Tupháp;
- Lãnh dao S& (b/c);
- Li.ru: VT, VP(P).
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