
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
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       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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NGHỊ QUYẾT 

Về Quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước hiện hành; 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; 

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài 

chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công 

tác cải cách hành chính nhà nước; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 12 

tháng 7 năm 2013 về việc ban hành Quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 72/BC-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2013 của Ban 

Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí đảm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có Quy định 

kèm theo). 

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định hiện hành của Nhà nước. 

  



Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể t  ngày Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa XV  , k  h p thứ 6 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013./. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Vũ Quang Tiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



QUY ĐỊNH 

Mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí  

đảm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND tỉnh) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí đảm bảo công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2.  Đối tượng áp dụng 

 Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 

Các khoản chi phục vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang tại Quy định này phải có trong dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt và 

được quyết toán hàng năm với ngân sách cùng cấp, đảm bảo thống nhất về nội dung và 

mức chi, mục chi, đối tượng chi trên cơ sở chế độ chi được quy định tại Quy định này 

và các quy định hiện hành của tỉnh. 

 

Chương  II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 4.  Nội dung chi và mức chi các hoạt động phục vụ công tác cải cách   

hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được quy định cụ thể như sau: 

TT Nội dung chi Mức chi 

1 
Chi xây dựng đề cương chương trình, các cuộc h p góp ý, tổ chức thẩm định kế 

hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề. 

a) Xây dựng đề cương chương trình. 

 

- Xây dựng đề cương chi tiết 

Chương trình 

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương 

của Chương trình 

Áp dụng mức chi tại Nghị quyết số 

26/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011 của 

HĐND tỉnh về việc ban hành quy định nội 

dung chi và mức chi bảo đảm cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

  



TT Nội dung chi Mức chi 

b) Chi các cuộc h p góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề. 

 - Chủ trì cuộc h p Mức chi 150.000 đồng/người/buổi 

 - Đại biểu được mời tham dự Mức chi 100.000 đồng/người/buổi 

 - Bài tham luận Mức chi 300.000 đồng/bài viết 

 - Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa Mức chi 200.000 đồng/bài viết 

2 

Chi xây dựng các văn bản quy 

phạm pháp luật phục vụ công tác 

cải cách hành chính của địa 

phương. 

Áp dụng mức chi tại Nghị quyết số 

05/2012/NQ-HĐND ngày 18/7/2012 của 

HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số 

mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng và 

hoàn thiện văn bản QPPL của HĐND, UBND 

các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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Chi nghiên cứu các đề tài khoa 

h c phục vụ công tác cải cách 

hành chính; chi xây dựng các 

chuyên đề của các Đề án, Dự án 

về cải cách hành chính; chi các hội 

thảo khoa h c, diễn đàn khoa h c 

về cải cách hành chính. 

 Áp dụng mức chi tại Thông tư liên tịch số 

44/2007/TTLT-BTC-BKHC ngày 07/5/2007 

của liên Bộ Tài chính, khoa h c công nghệ 

hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự 

toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa 

h c và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

a) 
Xây dựng đề cương đề tài, 

chuyên đề. 

Cấp tỉnh:    1.500.000 đồng/ đề tài; 

Cấp cơ sở:     700.000 đồng/ đề tài 

b) Lập mẫu phiếu điều tra, khảo sát. 

Cấp tỉnh: 500.000 đồng/phiếu mẫu được duyệt 

đến 30 chỉ tiêu; 700.000 đồng/phiếu mẫu được 

duyệt trên 30 chỉ tiêu; 

Cấp cơ sở:  250.000 đồng/phiếu mẫu được 

duyệt đến 30 chỉ tiêu; 400.000 đồng/phiếu mẫu 

được duyệt trên 30 chỉ tiêu 

c) 
Chi cho người cung cấp thông 

tin khảo sát. 

Cấp tỉnh: 50.000 đồng/phiếu đến 30 chỉ tiêu; 

70.000 đồng/phiếu trên 30 chỉ tiêu; 

Cấp cơ sở:  20.000 đồng/phiếu đến 30 chỉ 

tiêu; 30.000 đồng/phiếu trên 30 chỉ tiêu 

d) 
Báo cáo xử lí, phân tích số liệu 

điều tra. 

Cấp tỉnh:   3.000.000 đồng/ báo cáo. 

Cấp cơ sở: 1.000.000 đồng/ báo cáo 

đ) 

Báo cáo khoa h c tổng kết dự 

thảo đề tài, đề án về cải cách 

hành chính (bao gồm báo cáo 

chính và báo cáo tóm tắt). 

Cấp tỉnh:   8.000.000 đồng/ báo cáo. 

Cấp cơ sở: 4.000.000 đồng/ báo cáo 

e) 
Hội thảo khoa h c phục vụ nghiên cứu, thẩm định, công bố đề tài, đề án về cải cách 

hành chính.  

  



TT Nội dung chi Mức chi 

 - Chủ trì Hội thảo 
Cấp tỉnh:   200.000 đồng/ người. 

Cấp cơ sở: 100.000 đồng/ người 

 - Thư ký Hội thảo 
Cấp tỉnh:   100.000 đồng/ người. 

Cấp cơ sở: 100.000 đồng/ người. 

 - Đại biểu tham dự Hội thảo 
Cấp tỉnh:   70.000 đồng/ người. 

Cấp cơ sở: 50.000 đồng/ người. 

 
- Báo cáo tham luận theo đơn đặt 

hàng 

Cấp tỉnh:   300.000 đồng/ người. 

Cấp cơ sở: 100.000 đồng/ người. 
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Chi tổ chức các lớp tập huấn, 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ nghiệp vụ chuyên môn 

và công nghệ thông tin cho đội 

ngũ cán bộ công chức làm công 

tác cải cách hành chính; chi tổ 

chức các lớp tập huấn, nâng cao 

nhận thức và cung cấp thông tin 

cho cán bộ, phóng viên, biên tập 

viên phụ trách các chuyên trang, 

chuyên mục cải cách hành chính 

tại các cơ quan báo, đài ở địa 

phương và trung ương. 

Áp dụng mức chi tại 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 t  ngân sách Nhà nước 

dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức; 

 

4.1 Chi thù lao giảng viên (một buổi giảng được tính 5 tiết h c)  

a) 

Giảng viên, báo cáo viên là Uỷ 

viên Trung ương Đảng; Bộ 

trưởng, Bí thư Tỉnh uỷ và các 

chức danh tương đương. 

Mức chi 1.000.000 đồng/buổi 

b) 

Giảng viên, báo cáo viên là Thứ 

trưởng, Chủ tịch HĐND và 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Phó Bí thư Tỉnh ủy 

và các chức danh tương đương;  

Giáo sư, chuyên gia cao cấp; tiến 

sỹ khoa h c.  

 Mức chi 800.000 đồng/buổi 

c) 

Giảng viên, báo cáo viên là Phó 

Chủ tịch HĐND và UBND cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, Vụ trưởng và Phó vụ trưởng 

thuộc Bộ, Cục trưởng, Phó cục 

trưởng và các chức danh tương 

đương; Phó Giáo sư; Tiến sỹ; 

giảng viên chính. 

Mức chi 600.000 đồng/buổi 

  



TT Nội dung chi Mức chi 

d) 

Giảng viên, báo cáo viên là cán 

bộ, công chức, viên chức công 

tác tại các cơ quan, đơn vị ở 

Trung ương và cấp tỉnh. 

Mức chi 500.000 đồng/buổi 

đ) 

Giảng viên, báo cáo viên là cán 

bộ, công chức, viên chức công 

tác tại các cơ đơn vị cấp huyện 

và tương đương trở xuống. 

Mức chi 300.000 đồng/buổi 

4.2  Chi biên soạn giáo trình 

a) Đối với cấp tỉnh 

 - Viết giáo trình Mức chi 70.000 đồng/trang chuẩn 

 - Sửa chữa và biên tập tổng thể Mức chi 25.000 đồng/trang chuẩn 

 - Chi thẩm định nhận xét Mức chi 35.000 đồng/trang chuẩn 

 

- Chi chỉnh sửa, bổ sung chương 

trình khung, chương trình môn 

h c, giáo trình 

Mức tối đa không quá 30% mức chi xây dựng 

mới trên đây 

b) Đối với cấp huyện, thành phố. Thực hiện mức chi bằng 70% của cấp tỉnh 

5 

Chi tổ chức các cuộc điều tra, 

khảo sát, thu thập thông tin và xử 

lý dữ liệu thống kê về cải cách 

hành chính; điều tra, khảo sát sự 

hài lòng của cá nhân, tổ chức về 

cải cách hành chính. 

Áp dụng mức chi tại Thông tư số 

58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra 

thống kê. 

a) Chi lập mẫu phiếu. 

 Mẫu phiếu đến 30 chỉ tiêu Mức chi 750.000 đồng/phiếu mẫu được duyệt 

 
Mẫu phiếu trên 30 chỉ tiêu đến 

40 chỉ tiêu 
Mức chi 1.000.000 đồng/phiếu mẫu được duyệt 

 Mẫu phiếu trên 40 chỉ tiêu Mức chi 1.500.000 đồng/phiếu mẫu được duyệt 

b)  Chi điều tra. 

 

- Chi công tác phí cho người 

tham gia điều tra, phúc tra, kiểm 

tra 

Thực hiện theo Nghị quyết số 21/2010/NQ-

HĐND ngày 27/12/2010 của HĐND tỉnh về 

việc quy định chế độ chi công tác phí, chế độ 

chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

 
- Chi cho đối tượng cung cấp 

thông tin, tự điền phiếu điều tra 

- Đối với cá nhân:  

+ Dưới 30 chỉ tiêu: 30.000 đồng/phiếu; 

  



TT Nội dung chi Mức chi 

 + Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 40.000 

đồng/phiếu 

+ Trên 40 chỉ tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Đối với tổ chức: 

+ Dưới 30 chỉ tiêu: 60.000 đồng/phiếu 

+ Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 80.000 

đồng/phiếu 

+ Trên 40 chỉ tiêu: 100.000 đồng/phiếu 

c) Chi viết báo cáo kết quả điều tra. 

- Báo cáo phân tích theo chuyên đề: 

5.000.000 đồng/báo cáo 

- Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra: 

7.000.000 đồng/báo cáo 
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Chi tổ chức các cuộc h p, hội 

nghị sơ kết, tổng kết, diễn đàn 

chia sẻ kinh nghiệm về cải cách 

hành chính. 

Thực hiện theo Nghị quyết số 21/2010/NQ-

HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2010 của 

HĐND tỉnh Tuyên Quang. 

a) 

Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là 

khách mời không hưởng lương 

t  ngân sách nhà nước. 

Mức chi do thủ trưởng cơ quan đơn vị quyết 

định cho phù hợp và phải được quy định 

trong quy chế tiêu nội bộ của đơn vị. 

 
- Hội nghị cấp tỉnh (do cơ quan, 

ban, ngành thuộc tỉnh tổ chức) 
Mức chi 150.000 đồng/ngày/người 

 

- Hội nghị cấp huyện, thành phố 

(do cơ quan thuộc huyện, thành 

phố tổ chức) 

Mức chi 120.000 đồng/ngày/người 

 

- Hội nghị cấp xã, phường, thị 

trấn (do xã, phường, thị trấn tổ 

chức, không phân biệt địa điểm 

tổ chức) 

Mức chi 80.000 đồng/ngày/người 

b) Chi nước uống. Mức chi 15.000 đồng/ngày/đại biểu 

7 Chi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.  

a) 
Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu 

về cải cách hành chính. 

Áp dụng mức chi tại Nghị quyết số 

26/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011 của 

HĐND tỉnh về việc ban hành quy định nội 

dung chi và mức chi bảo đảm cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

 
 - Chi biên soạn đề thi (bao gồm 

cả hướng dẫn và biểu điểm) 

Mức chi 200.000đ/ngày/người  (Vận dụng Thông 

tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT 

ngày 26/4/2012 hướng dẫn mức chi xây dựng 

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các k  thi 

cấp địa phương và cấp quốc gia). 

  



TT Nội dung chi Mức chi 

 

 - Chi bồi dưỡng chấm thi (Ban 

giám khảo), xét công bố kết quả 

cuộc thi (tối đa không quá 7 người) 

Mức chi 150.000 đồng/ngày/người 

 

 - Chi bồi dưỡng cho thành viên 

ban tổ chức cuộc thi: Chủ tịch, 

phó Chủ tịch, Thư ký, thành viên 

hội đồng thi 

Mức chi 150.000 đồng/ngày/người 

 - Chi giải thưởng Tùy theo quy mô cuộc thi như sau: 

 * Cuộc thi tổ chức quy mô cấp tỉnh  

  Giải nhất Tập thể: 1.500.000 đồng, Cá nhân: 750.000 đồng 

  Giải nhì Tập thể: 1.000.000 đồng, Cá nhân: 500.000 đồng 

  Giải ba Tập thể: 800.000 đồng, Cá nhân: 400.000 đồng 

 * Cuộc thi tổ chức quy mô cấp huyện, thành phố 

  Giải nhất Tập thể: 1.000.000 đồng, Cá nhân: 500.000 đồng 

  Giải nhì Tập thể:    800.000 đồng, Cá nhân: 400.000 đồng 

  Giải ba Tập thể:    600.000 đồng, Cá nhân: 300.000 đồng 

 * Cuộc thi tổ chức quy mô cấp phường, xã, thị trấn 

  Giải nhất Tập thể:  800.000 đồng, Cá nhân: 500.000 đồng 

  Giải nhì Tập thể:  600.000 đồng, Cá nhân: 400.000 đồng 

  Giải ba Tập thể:  400.000 đồng, Cá nhân: 250.000 đồng 

b) 

Chi xây dựng tin, bài, ấn phẩm, 

sản phẩm truyền thông về cải 

cách hành chính. 

- Đối với chế độ nhuận bút, được thực hiện 

theo Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 

11/6/2002 của Chính phủ; Thông tư số 

21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01/7/2003  

về Chế độ chi trả nhuận bút, thù lao cụ thể 

như sau: 

* Nhuận bút = Hệ số nhuận bút x 10% mức 

lương tối thiểu 

Khung hệ số nhuận bút cụ thể như sau: Tin: 

0,3-2; Ảnh: 0,2-1; Bài viết: 1,5-10. 

- Đối với các khoản chi khác: căn cứ vào hóa 

đơn, chứng t  chi tiêu hợp pháp 

  



TT Nội dung chi Mức chi 

c) 

Chi xây dựng, duy trì thường 

xuyên các chuyên mục về cải cách 

hành chính trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; chi xây dựng, 

nâng cấp, quản lý và vận hành hệ 

thống cơ sở dữ liệu cải cách hành 

chính, website cải cách hành 

chính; chi thiết kế băng rôn, pano, 

khẩu hiệu để tuyên truyền về cải 

cách hành chính. 

- Đối với chi tạo lập thông tin điện tử áp dụng 

theo mức chi tại Thông tư số 194/2012/TT-

BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện 

tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của 

cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 

- Đối với các khoản chi khác: căn cứ vào hóa 

đơn, chứng t  chi tiêu hợp pháp 

8 

Chi tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính, 

các đoàn đi công tác trong nước triển khai các công việc liên quan đến cải cách 

hành chính; chi cho đoàn công tác khảo sát, h c tập kinh nghiệm về cải cách 

hành chính ở nước ngoài. 

a) Các đoàn đi trong nước. 

Thực hiện theo Nghị quyết số 21/2010/NQ-

HĐND ngày 27/12/2010 của HĐND tỉnh 

Tuyên Quang. 

b) Các đoàn đi nước ngoài. 

Áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư 

số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ 

Tài chính quy định chế độ công tác phí cho 

cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn 

hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo 

đảm kinh phí.  

9 
Chi thuê chuyên gia tư vấn về 

cải cách hành chính. 

Áp dụng Thông tư số 167/2012/TT-BTC 

ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định 

việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí 

thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính.  

a) Thuê theo tháng. Mức chi 7.000.000 đồng/người/tháng 

b) 
Thuê chuyên gia lấy ý kiến theo 

văn bản. 

Mức chi t  300.000 đồng/văn bản đến 

500.000 đồng/văn bản. Tùy theo tính chất, 

yêu cầu của văn bản cần lấy ý kiến, Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chi cụ 

thể cho phù hợp, đồng thời bảo đảm tiết 

kiệm, hiệu quả. 

10 

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm 

việc tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả ở địa phương (một cửa, 

một cửa liên thông). 

- Đối với cấp tỉnh: Mức chi 400.000 

đồng/người/tháng.    

- Đối với cấp huyện, thành phố: Mức chi 

250.000 đồng/người/tháng. 

- Đối với cấp xã, phường, thị trấn: Mức chi 

150.000 đồng/người/tháng. 

  



TT Nội dung chi Mức chi 

11 

Chi mua các ấn phẩm, sách báo, 

tạp chí phục vụ công tác nghiên 

cứu về cải cách hành chính. 

Căn cứ vào hóa đơn, chứng t  chi tiêu hợp 

pháp 

12 Chi dịch tài liệu. 

Áp dụng mức chi tại 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, 

chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo 

quốc tế tại Việt nam và chi tiêu tiếp khách 

trong nước. 

a) 

Dịch t  tiếng Anh hoặc tiếng của 

một nước thành viên liên minh 

Châu âu (EU ) sang Tiếng Việt. 

Tối đa không quá 120.000 đồng/trang (350 

t ); 

b) 

Dịch t  tiếng Việt sang Tiếng 

Anh hoặc tiếng của một nước 

thuộc EU. 

Tối đa không quá 150.000 đồng/trang (350 

t ) 

c) 
Đối với một số ngôn ngữ không 

phổ thông. 

Mức chi biên dịch được phép tăng tối đa 30% 

so với mức chi biên dịch nêu trên 

13 

Chi khen thưởng cho các tập thể, 

cá nhân cán bộ, công chức có 

thành tích trong hoạt động cải 

cách hành chính. 

 Theo quy định hiện hành về chế độ khen 

thưởng 

14 Một số khoản chi khác phục vụ công tác cải cách hành chính.  

a) 

Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, 

trang thiết bị và các chi phí khác 

phục vụ trực tiếp thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính. 

Căn cứ vào hóa đơn, chứng t  chi tiêu hợp 

pháp 

b) Một số khoản chi khác. 
 Căn cứ vào hóa đơn, chứng t  chi tiêu hợp 

pháp 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản được dẫn chiếu để áp 

dụng trong văn bản này được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng các văn bản mới thì 

các nội dung được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó. 

Điều 5. Lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo đảm cho các hoạt động 

phục vụ công tác cải cách  hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cho các hoạt động phục vụ công tác cải 

cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và được bố trí trong dự toán chi thường 

xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành và theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách 

nhà nước. 

  



Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán và quyết toán kinh phí bảo đảm 

cho các hoạt động phục vụ công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

cụ thể như sau:  

a) Lập dự toán và phân bổ kinh phí: 

 Hàng năm, các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ thực hiện công tác cải cách 

hành chính của cơ quan, đơn vị mình và định mức chi được Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua lập kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính; đồng thời lập dự toán 

kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp để thẩm định, tổng hợp vào dự toán ngân sách 

địa phương theo phân cấp quản lý, báo cáo Uỷ ban nhân dân để trình Hội đồng nhân dân 

thông qua theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

b) Sử dụng và quyết toán kinh phí: 

- Kinh phí bảo đảm cho các hoạt động phục vụ công tác cải cách hành chính 

được phân bổ và quyết toán theo quy định hiện hành.  

- Việc sử dụng kinh phí bảo đảm cho các hoạt động phục vụ công tác cải cách hành 

chính phải bảo đảm đủ chứng t  hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành. 

- Kinh phí bảo đảm cho các hoạt động phục vụ công tác cải cách hành chính, 

thực chi cho nội dung nào thì hạch toán vào mục chi tương ứng của mục lục ngân sách 

nhà nước và quyết toán theo quy định hiện hành. 

Các nội dung khác ngoài nội dung quy định nêu trên được thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính. 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


