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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LAI CHÂU 

 
Số: 14/2017/NQ-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lai Châu, ngày 14 tháng 7 năm 2017 

 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ NĂM 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt 
động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức chính trị - xã hội; 

Xét Tờ trình số 1067/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc ban hành quy định nội dung mức chi cho hoạt động giám sát, phản 
biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra số 276/BC-HĐND ngày 04 
tháng 7 năm 2017 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã 
hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp 
trên địa bàn tỉnh Lai Châu, như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám 
sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 
- xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối tượng áp dụng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 
trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. 

3. Nội dung 

a) Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát 
những vấn đề có liên quan phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội. 
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b) Chi tổ chức các hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết, tổ chức tọa đàm, hội 
thảo về công tác giám sát, phản biện xã hội. 

c) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội. 

d) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo kết quả 
giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề được giao); văn bản kiến nghị. 

đ) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
cấp tỉnh, ngoài các nội dung chi quy định ở trên còn được chi thuê chuyên gia thẩm 
định, chuyên gia tư vấn độc lập trong trường hợp nội dung giám sát, phản biện xã hội 
thuộc lĩnh vực chuyên môn phức tạp (không quá 03 chuyên gia cho nội dung cần 
thẩm định hoặc tư vấn). 

e) Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động giám sát, phản biện xã 
hội. 

4. Mức chi 

a) Chi công tác phí: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

b) Chi tổ chức các hội nghị: Ngoài các khoản chi thực hiện theo quy định hiện 
hành được chi một số khoản sau: 

Chủ trì hội nghị: Cấp tỉnh: 120.000 đồng/người/hội nghị; cấp huyện: 80.000 
đồng/người/hội nghị; cấp xã: 60.000 đồng/người/hội nghị. 

Thành viên tham dự: Cấp tỉnh: 80.000 đồng/người/hội nghị; cấp huyện: 60.000 
đồng/người/hội nghị; cấp xã: 50.000 đồng/người/hội nghị. 

Báo cáo tham luận tại hội nghị: Cấp tỉnh: 400.000 đồng/bài viết; cấp huyện: 
200.000 đồng/bài viết; cấp xã: 100.000 đồng/bài viết. 

c) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội, ngoài 
chế độ thanh toán công tác phí theo quy định được chi một số khoản sau: 

Thành viên chính thức: Cấp tỉnh: 70.000 đồng/người/ngày; cấp huyện: 60.000 
đồng/người/ngày; cấp xã: 50.000 đồng/người/ngày. 

Thành viên khác: Cấp tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày; cấp huyện: 40.000 
đồng/người/ngày; cấp xã: 30.000 đồng/người/ngày. 

d) Chi xây dựng báo cáo giám sát, phản biện xã hội, văn bản kiến nghị: 

Cấp tỉnh: 500.000 đồng/báo cáo; văn bản 

Cấp huyện: 350.000 đồng/báo cáo; văn bản 

Cấp xã: 250.000 đồng/báo cáo; văn bản. 

đ) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập: 400.000 
đồng/báo cáo. 

e) Các khoản chi khác: Trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, 
phản biện xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ tình hình thực tế triển khai 
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công việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc chi tiêu cho các nội dung 
công việc thực tế phát sinh, bảo đảm theo đúng các quy định của pháp luật và bảo 
đảm tiết kiệm, hiệu quả. 

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện 
xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của 
cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấp quản lý tài chính và được bố trí 
trong dự toán hàng năm của các cơ quan, đơn vị. 

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Khóa XIV Kỳ họp 
thứ năm thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 
2017./. 

 CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Vũ Văn Hoàn 

 


