
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CIIU NGHA VIT NAM 
T!NH OAK NONG 

S:  Cij.  /2021/NQ-HDND DkNóng, ngày  4'  tháng 3 nãm 2021 

NGH! QUYET 
Quy djnh mü'c chi, thôi gian h trçr phyc viii bu cfr dti biêu 
Quc hi khóa XV và diii biu Hi d1ng nhân dan cáccâp 

nhim k 2021-2026 tinh Oak Nông 

HQI BONG NHAN DAN TINH OAK NONG 
IIOA III, KY HQP TONG KET 

Can c& Luçt td ch&c chInh quyn dja phiing ngày 19 tháng 6 näm 2015 
và Luát tha dói, bô sung m3t s diu cia Lut td chi'c ChInh phi và Lut to 
chiIc chInh quyén djaphu'ong ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can c& Lut ban hành van ban quy phgm pháp 1ug7 ngày 22 tháng 6 nám 
2015 và Luát tha dói, bô sung m5t s diu cia Lu2t ban hành van ban quyphgm 
pháp lut ngày 18 tháng 6 nàm 2020, 

Can ci Lut ngán sách nhà nw&c ngày 25 tháng 6 nám 2015, 

Can cii' Thông hr sd 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 nãm 2020 cza 
Bó Tài chInh hithng dan vic lap du' toán, quán lj, th dyng và quyét toán kinh 
phi báu cz dal biêu Quôc hç5i khóa XV và dgi biêu H5i dóng nhdn dan các cap 

nhim k3) 2021-2026; 

Xét Ta trInh sd 683/TTr-UBND ngày 05 tháng 02 nám 2021 cia Uy ban 
nhân dan tinh Dk Nóng v dit tháo Nghj quyét quy djnh mic chi, thai gian hO 
trcr phyc vy bâu th dgi biêu Qudc h5i khóa XJ7  và dcii biêu H5i dOng nhán dan 
các cap nhim kj' 2021-2026 tinh Dàk Nóng; Báo cáo thárn tra cia Ban kinh té - 
ngán sách Hi dóng nhán dan tinh; kiên tháo lugn cia dgi biêu Hç5i dOng nhán 
dan tgi kj.) hQp. 

QUYET NGHI: 

Biêu 1. Quy djnh müc chi, thñ gian h trçc phc v11 bu cü dti biu Quôc 
hi khóa XV và dai  biêu Hi dông nhân dan các cap nhim k' 202 1-2026 trên 
dja bàn tinh Däk Nông, c1i the nhu sau: 

1. Chi t chüc hi nghj, t chirc các cuc hçp: Thirc hin theo quy djnh tii 
Ngh quy& so 24/201 7/NQ-HDND ngày 14 tháng 12 näm 2017 cüa Hi dông 
nhân dan tinh Dk Nông ban hành quy djnh các müc chi v cong tác phi, chi hi 
nghj di vâi các co quan, dn vj có sir dçtng ngân sách nhà nuOc trên dja bàn 
tinh Däk Nông. 
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Chi t chüc tp hun cho can b tham gia phiic vi cong tác t chirc bu 
cr thirc hin theo quy djnh tai  Nghi quyêt sO 10/2019/NQ.-HDND ngày 19 
tháng 7 näm 2019 cña Hi dông nhân dan tinh Dk Nông v vic quy djnh miirc 
chi cho cOng tác dào tao,  bi du&ng can bô, cOng chirc, viên chirc trén dja bàn 
tinh Dàk Nông. 

2. Chi bi duOng các cuc h9p: 

a) Cuc h9p cüa Uy ban bu cir, Thung trirc Hi dOng nhân dan tinh, Ban 
Thung trirc Uy ban Mt trtn To quôc Vit Nam tinh: 

- Chü trI cuc h9p: 160.000 dng/ngui/bui; 

- Thành viên tham dr: 80.000 dng/ngu'i/buM; 

- Các di tugng phiic vii: 50.000 dng/ngui/bui. 

b) Các cuc h9p khác lien quan dn cOng tác bu cü: 

- Chü trI cuc h9p: 120.000 dng/ngu'i/buôi; 

- Thành viên tham dir: 70.000 dông/ngui/buôi; 

- Các &M ti.rçYng phiic vi: 50.000 dng/ngu'?.ñ/bui. 

3. Chi cOng tác chi dao,  kim tra, giám sat bu Cu' cüa Thu'ô'ng tr1rc Hi 
dOng nhân dan; Uy ban bu c1r; các Ban bu Cu'; CáC lieu ban cüa Uy ban bâu 
Cu'; Uy ban Mt trn To quc Vit Nam các cap: 

Ngoài ch d thanh toán cOng tác phi theo quy djnh hin hành, các doàn 
cOng tác dugc chi nhu sau: 

a) Trithng doàn giám sat: 

- Cap tinh: 160.000 dng/ngui/buoi; 

- Ctp huyn: 130.000 dng/nguii/buM; 

- Cp xä: 80.000 dông/ngi.thi/buôi. 

b) Thành viên chinh thüc cüa doàn giám sat: 

- Cp tinh: 80.000 dng/ngi.thi/bui; 

- Cap huyn: 60.000 dng/ngu'i/bui; 

- Cp xã: 40.000 dông/ngi.thi/buôi. 

c) Can bô, cOng chu'c, viên chu'c phic v doàn giám sat: 

- Phc vi trirc tip doàn giám sat: 

+ Ctp tinh: 60.000 dng/nguo'i/bui; 

+ Cap huyn: 50.000 dng/ngiRii/buôi; 

+ Cp xã: 40.000 dng/nguoi/buM. 
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- Phiic v11 gián tip doàn giám sat (Lái Xe, báo v lãnh do): 40.000 
dông/nguèi/bui. 

d) Chi xây drng báo cáo kt qua kim tra, giárn sat: 

- Báo cáo tng hçp k& qua cüa tüng doàn cong tác; báo cáo tong hgp 
kêt qua cüa dçit kiêm tra, giám sat; báo cáo tong hcip két qua các dct kirn tra, 
giám sat: 

+ Cp tinh: 2.000.000 dông/báo cáo; 

+ Cp huyn: 1.600.000 dng/báo cáo; 

+ Cp xA: 1.300.000 dng/báo cáo. 

-' Xin kin bang van bàn các cá nhân, chuyên gia: Mirc chi 100.000 
dông/lân, tong müc chi xin kiên tM da là: 500.000 dông/ngui/vän bàn. 

- Chinh 1, hoàn chinh báo cáo: 500.000 dng/báo cáo. 

4. Chi xây dirng van bàn: 

a) Chi xây dirng các van bàn quy phrn pháp lut v bu ctr: Thixc hin 
theo quy dnh ti Thông tu 338/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 närn 2016 cüa 
Bô Tài chInh quy dnh vic !p dir toán, quán l, si.r diing và quyêt toán kinh phi 
ngân sách nhà nuâc bào dam cho cong tác xây dirng van bàn quy phm pháp 
1utt vâ hoàn thin h thng pháp 1ut. 

b) Chi xây dimg các van bàn ngoài phm vi diu chinh cüa Thông tu' 
338/2016/TT-BTC lien quan dn cOng tác bu cu, có phm vi toàn tInh do 
Thi.thng trrc Hti dOng nhân dan, Uy ban bu ci:r, các Ban bu ci.r, các Tiêu ban 
ciia Uy ban bâu ci:r, Uy ban Mt trn T quc Vit Nam các cp ban hành (kê 
hoach, thông tn, van bàn hthng dn cong tác bâu cir, báo cáo so kêt, tong két, 
biên bàn tong kêt cuc bâu cir trên dja bàn tInh): Mñ'c chi 1.000.000 dông/vän 
bàn (tInh dn san phm cuM cüng, bao gm cà tip thu, chinh 1). 

5. Chi bi duô'ng cho nhttng ngu'i trirc tip phiic vii trong dçct bu ci:r: 

a) Bôi duO'ng theo müc khoán/tháng di vâi các di tucrng sau: 

- Chü tich, Phó Chü tich, Thu k,2 Uy ban bu cir, TruOng Ban bu cir, 
TruO'ng các Tiêu ban Uy ban bu cir, TO Trung To bâu cü: 

+ Cp tinh: 1.600.000 dng/nguôi/tháng; 

+ Cp huyn: 1.300.000 dng/ngu'i/tháng; 

+ Cp xã: 1.000.000 dng/nguOi/tháng. 

- Uy viên Uy ban bu cir; Phó Tru'ing và thành viên các Ban bu cir; Phó 
Tru&ng và thành viên các Tiêu ban; To tnu&ng, to phó To giüp vic Uy ban bâu 
c1r; To phó To bâu cfr: 

+ Cp tinh: 1.500.000 dng/nguOi/tháng; 
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+ Cp huyên: 1.000.000 dng/nguoi/tháng; 

+ Cp xã: 800.000 dng/ngiRi/tháng. 

- Các thành vien, t viên T giüp viêc Uy ban bu th, To bu ctr: 

+ Cp tinh: 1.200.000 dng/ngui/tháng; 

+ Cp huyn: 900.000 ding/ngu?i/tháng; 

+ Cap xã: 700.000 dông/nguè'i/tháng. 

Thai gian huO'ng ch d bM duOng phc vi cong tác bu cr thrqc tInh tü' 
thai gian Quyêt djnh thành 1p dn khi kt thüc nhim vi (dithi 15 ngày thrçc 
tInh V2 tháng, trên 15 ngày duçc tInh là 1 tháng). Trung hçp mt nguèi lam 
nhiu nhim vi khác nhau chi duçcc hu&ng müc bM duOng cao nht. Danh sách 
chi bi duo'ng thirc hin theo Quyt dinh thành 1p dà duçc cp có thârn quyên 
phê duyt. 

b) Các d& tuçng duoc huy dông, trisng tp cüa cap có thâm quyên trirc 
tip phuc vi cOng tác bu ci1r (ngoài các di tugng dã dugc huy dng, trung tp 
tham gia ti các Tiu ban, các t giñp vic Uy ban bu c1r, To bu cir): 

- Di vi các di trn'ng hithng luo'ng tü' ngân sách nba nuc (cp tinh, cap 
huyn và cAp xã): Miirc chi 100.000 dng/ngue'i/ngày; 

- Di vOi các dOi tuçmg khOng hithng luang tiir ngân sách nhà nufic: Mt'rc 
chi 150.000 dng/nguô'i/ngày (ap ding trên toàn tinh); 

Thi gian hu&ng ch d chi bM duô'ng không qua 15 ngày (khOng bao 
gm nh&ng ngày tham gia doàn kirn tra, giám sat; phiic v1i trirc tip dan và giâi 
quyt khiêu nai,  t cáo v bAu cir, ngày truâc ngày bâu cü và ngày bâu ciir); 

Trueing hçp thai gian huy dng, trung tp trirc tiêp phic vi cOng tác bâu 
cü 1rn han 15 ngày, thirc hin chi bi duO'ng trén co s quyt djnh, van bàn buy 
dông, tru'ng tp duçc cAp có thAm quyn phé duyt, theo mrc chi tOi da dOi vi 
các cap nhu sau: 

- Di tuqng hithng luo'ng tiir ngân sách nba nuc (cAp tinh, cAp huyn và 
cAp xã) mirc ti da không qua 1.500.000 dng/nguii/tháng; 

- Di tuçing không hu&ng luang tü ngân sách nhà nuó'c mrc ti da khOng 
qua 2.400.000 dng/ngui/tháng. 

c) Riêng 02 ngày (ngày trrnic ngày bAu cir và ngày bAu ci1r): Chi bM duO!ng 
120.000 dông/ngithi/ngày, áp diing dôi vri tat cà các 1irc 1u'çng trirc tiêp tham 
gia phic vii bAu cir; danh sách di tuçing dugc huOng chê d chi bOi duO'ng theo 
các quyt djnh, van bàn cüa cAp có thâm quyên phé duyt. 

6. Chi khoán M trçY cuOc din thoi di dng cho nhü'ng nguYi trirc tiêp 
phiic v trong dçit bAu cir: 

a) CAp tinh: 
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- Chü tch, các Phó Chñ tich, Thu k cüa Uy ban bu cir: 400.000 
dông/nguñ/tháng; 

- Uy viên Uy ban bu cir, Truông Tiu ban, Phó Tru&ng Tiêu ban giüp 
vic cüa Uy ban bu cir tinh; To tru&ng, T phó To giiip vic cüa Uy ban bu 
c1r; Tru&ng Ban bu cir, Phó truông Ban bu ci1r di biu Quc hi; Tru&ng Ban 
bâu ci:r, Phó trtthng Ban bu cir di biu Hi dng nhân dan: 300.000 
dông/ngithi/thang. 

b) Cp huyn: 

- Chü tjch, Phó Chü tch, Thu k cüa Uy ban bu cir: 300.000 
dng/ngui/tháng; 

- To truO'ng, To phó To gitip viêc cüa Uy ban bu cfr; Tru&ng Ban bu cir, 
Phó trurng Ban bu cir dti biu Hi dng nhân dan: 200.000 dng/ngui/tháng. 

c) Cp xã: 

- Chü tch, Phó Chü tjch, Thu k cüa Uy ban bu ci.r: 200.000 
dng/nguii/tháng; 

- T trithng, TO phó To giiiip viêc cüa Uy ban bu cr, To bâu cir: 150.000 
dng/ngui/tháng. 

d) Thài gian huâng h trg crnc din thoi di dng du'gc tinh tüthñ gian 
van bàn cüa cp có thm quyn thành 1p  Uy ban bu cü' có hiu lirc den khi Uy 
ban bu cir kêt thñc nhim v (dmi 15 ngày duoc tInh V2 tháng, trên 15 ngày 
dugc tInh là 1 tháng). Trithng hçip mt ngui lam nhiu nhirn vi khác nhau chi 
dugc hrnng mirc bi duOig cao nht. 

7. Chi tip cong dan, giâi quyt khiu ni, t cáo v bu cir: Thirc hin 
theo quy dnh ti Nghj quyt so 30/2017/NQ-HDND ngày 14/12/2017 cüa Hi 
dng nhân dan tinh Dk Nông quy djnh ni dung, mi.irc chi bOi duO'ng dOi vi 
nguyi lam nhiêm vu tip cong dan, xir 12  don khiu ni, to cáo, kiên nghj, phãn 
ánh trên dja bàn tinh Dk Nông. 

8. Chi dóng horn phiu: 

Trueing hçip horn phiu Cu không th s11 dçtng, hoc cn phài b sung, mü'c 
chi ti da 3 50.000 dng/hOm phiu. 

9.Chikhcdu: 

TruOng hçip du cü khOng th sir dng cn khc du mdi, rnirc chi tOi da 
250.000 dng/du (khong bao gm phi, 1 phi cap giây chirng nhn dang k mâu 
du theo quy djnh hin hành). 

10. Chi bang niêm yt danh sách bu c: 

TruOng hçp chua có bang niêm yt, hoc bang cü khOng th sü dung, hoc 
cn phài bO sung, mirc chi tôi da 1.000.000 dOng/bàng. 
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11. Chi xay dçrng, cp nhât, 4n hành trang thông tin din t1r ye cong tác 
bâu cir: 

- Chi nâng cap, m rng trang thông tin din tir: Thirc hin theo quy djnh 
ti Nghi djnh sO 73/2019/ND-CP ngày 05 tháng 9 näm 2019 cüa ChInh phü quy 
djnh quàn 1 dâu tu irng diing cOng ngh thông tin siIr dçing ngun vn ngân sách 
nhà nuOc và quy dijnh cña pháp 1ut hin hành; 

- Chi phi cho cong tác tuyên truyn v hoat dng bu cü' trén trang thông 
tin din tir cña các Ca quan, dan vi theo chirc näng, nhim vi: Thirc hin theo 
quy djnh ti Quyêt dnh so 24/201 6/QD-UBND ngày 09 tháng 6 näm 2016 cüa 
Uy ban nhân dan tinh Däk Nông v vic ban hành quy djnh v chê d nhut butt 
trong linh virc báo chi; cng/trang thông tin din tir; Dài Truyn thanh - Truyên 
hInh cp huyn, bàn tin, tài 1iu không kinh doanh cüa các ca quan, dan vj trên 
da bàn tinh Dk Nông. 

12. Chi cOng tác tuyên truyn, in n: Thurc hin theo quy djnh cüa pháp 
luât hiên hành v du thu. 

13. Trtthng hap bt buôc vit danh sách cur tn, vit the cur tn bang tay thI 
chi theo dinh mum sau: 

- Vit danh sách cir tn: 5.000 dng/t; 

- Viêt the cur tn và dóng du: 500 dng/thé. 

14. Chi thit bj phuc v Ca quan thi..thng trrc Uy ban bu ciir: Thirc hin 
theo duing djnh murc, ch d, chi tiêu hin hành. 

15. Các khoãn chi thirc t phát sinh ngoài các ni dung chi tti Nghj quyêt 
nay lien quan dn cOng tác bu ci:r: Ca quan thuông tnurc Uy ban bâu Cu trInh 
Chü tjch U ban bu cur thng nht vi Chü tjch U ban nhân dan xin kiên 
Thumg trrc H5i dng nhân dan dê thirc hin và báo cáo Hi dông nhân dan 
cuing cp tai kST h9p gân nhât. 

Diêu 2. To chfrc thu'c hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t churc trin khai thurc hin Nghj quyt nay. 

2. Thuô'ng trrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dông nhân dan 
tinh, dai  biu Hi5i dng nhân dan tinh giám sat vic thirc hin Nghj quyêt theo 
quy djnh cña pháp 1ut. 

3. DM vói khi luçrng cong vic dã trin khai thirc hin tru'âc khi Nghj 
quyt nay có hiu 1rc thI can cü quy djnh ti Nghj quyêt nay và churng tü chi 
tiêu thirc th, hap pháp, hap 1 d quyt toán kinh phi theo quy djnh cüa Lut 
Ngân sách nba nuOc. 

4. Khi các van bàn quy dinh v ch do, dinh mum chi dn chiêu dê áp 
dung tai  Ngh quyt nay duc sua di, b sung hoc thay th bng van bàn 1Tni 
thI áp ding theo các van bàn sua di, bô sung hoc thay the. 
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5. Các mIrc chi quy djnh tti Diu 1 Nghj quyt nay chi áp diing di vi 
nhim vii chi bâu Cu c1ii biu Quc hi khóa XV và di biu Hi ding nhân dan 
các cap nhim k' 2021-2026 tinh DAk Nông. 

Nghj quyt nay dã duçic Hôi dng nhân dan tinh khoá III, K' hçp Tong 
kt thông qua ngày 18 tháng 3 näm 2021 vâ có hiu 1rc kê t1r ngày thông qua.!. 

N.ii nhIn: 
- UBTV Quoc hi; ChInh phñ; 
- Uy ban Tài chInh - Ngân sách Quôc hi; 
- Các BO:  Ni vi, Tài chInh; 
- Ban Cong tác Di biéu - UBTVQH; 
- Civic kiém tra van ban QPPL - Bô Ti.r pháp; 
- Thu&ng true: Tinh ui', HIDNID tinh; 
- UBND tinh, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Uy ban bâu cr tinh; 
- Các Ban dáng Tinh üy; Truàng ChInh trj tinh; 
- Các Ban HDND tinh; các dai biéu I-IDND tinh; 
- VP: Tinh üy, HDND, UBND tinh; 
- Các Si, Ban, nganh, doàn th cüa tinh; 
- HDND, UBND các huyn, thành pho; 
- Báo Dãk Nong, Dài PT-TH, Cong báo tinh; 
- Cong TTDT; Trung tam kru tr tinh; 
- Luru VT, TH, HC-TC-QT, HSKH. 
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