
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH LONG AN Bc 1p - Tir do - Htnh phñc 

Sá:A1 /2019/NQ-HDND Long An, ngày OG tháng 12 nám 2019 

NGH! QUYET 
V vic sfra di, b sung mt s Biêu cüa Quy dnh môt s ch d, chInh sách và 

các ctiêu kin dam bão hot dng cüa di biêu Hi dông nhân dan các cp trên dja 
bàn tinh Long An dirçrc ban hành kern theo Nghj quyêt so 39/20161NQ-HBND 

ngày 07/12/2016 ella Hi dng nhân dan tinh Long An 

HO! BONG NIIAN DAN T!NH LONG AN 
iuioA IX - Kc HQP TH15 17 

Can thLut T cht'c chInh quyn djaphu'ong ngày 19/6/2015; 

Can thLuqtNgân sách nhà nzthc ngày 25/6/2015; 

Can ct Lugt Hoat d5ng giám sat cza Quc4c h13i và HDND ngày 20/11/2015; 

Can th Nghj quyé't sá 1206/2016/NQ-UBTVQHJ3 ngày 13/5/2016 cza 
UBTVQH13 quy djnh ye ché d, chinh sách và các diêu kin báo dam hogt dng 
cia Dgi biêu H5i dông nhán dân, 

Can ct Thông tu' sá 40/201 7/TT-BTC ngày 28/4/2017 cla B5 Tài chInh quy 
djnh chê do cong tác phi, ché dç5 chi H3i nghj; 

Xét T& trInh s 204/TTr-UBND ngày 26/11/2019 cla UBND tinh v tha 
dOi, bO sung mç5t sO diêu cña quy djnh mt sO chéd5, chinh sách và các diêu 
kiçn báo dam hogt d5ng cia dgi biêu HDND các cap trên dja bàn tinh Long An 
dup'c ban hành kern theo Nghj quyêt sO 39/2016/NQ-HDND ngày 0 7/12/2016 
cia HDND tinh; Báo cáo thám Ira sO 863/BC-HDND ngày 02/12/2019 cza Ban 
kinh tê - ngân sách Hçi dOng nhán dan tinh và j kiên tháo lun cza dgi biêu H5i 
dOng n/ian dan tinh tgi k5' hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Hi dng than dan tinh thng nht si:ra di, b sung m(t s Diu cüa 
QUy dnh rnt so chê d, chInh sách vâ các diêu kin dam bâo hott dng cüa di 
biêu Hi dôngnhân dan các cap trên dja bàn tinh Long An duçic ban hành kern 
theo Nghj quyêt so 3912016/NQ-HDND ngày 07/12/2016 cüa Hi dông nhân dan 
tinh Long An. 

(DInh kern Quy din/i) 

Các ni dung con 'ai  áp ding theo quy djnh tai  Nghj quyt s 39/2016/NQ-
IIDND ngày 07/12/20 16 cüa LIDND tinh ye mt sO ché d, chInh sách và các diêu 
kiin dam bào hoat dng cüa di biêu HDND các cp trên dja bàn tinh. 

Biu 2. Hi dng nhân dan tinh giao Uy ban nhân dan tinh th chrc trik 
khai thrc hin Nghj quyêt. 
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CHU TICH 

Rinh 

Diu 3. Hi dng nhân dan tinh giao Thuing trtrc HIDND, các Ban cüa 
HIDND, các T dti biu và dii biu HDND tinh giám sat vic thirc hin Nghj 
quyêt. 

Nghj quyt nay dã drçic Hi dng than dan tinh khóa IX, k hçp thu 17 
thông qua ngày 06/12/2019 và có hiu 1irc kê tü ngày 01/01/2020./. 

Noinhân11i 
- UBTV Quoc hi, Chinh phü (b/c); 
- Uy ban Trung irang Mt trn T quc Vit Nam; 
- VP. QH; VP. CP (TP. HCM) (b/c); 
- Ban Cong tác dai  biu cüa UBTVQH (b/c); 
- Ciic kiêm tra van ban QPPL — B Tix phap; 
- Các B: Tu pháp, Tài ChInh; 
- Thuàrng trirc Tinh Uy (b/c); 
- Doãn DBQH don vj tinh Long An; 
- Di biôu HDND tinh khóa IX; 
- UBND tinh;UBMTITQ tinh; 
- Các s&, nganh, doàn the tinh; 
- TT. HDND, UBND huyn, thj xA, thành phô; 
- Lãnh dao  VP. Doàn DBQH, HDND tinh và UBND tinh; 
- Các phông thuOc  Van phông (Phông CT. HDND tinh — 2b); 
- Trang Thông tin din tü HDND tinh; 
- Trung tam Phc vii hành chInh cong tinh (dang cong báo); 
- Luu: VT. (4 5) 
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HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TNH LONG AN Bc 1p  — Tir do — Hanh phüc 

QUY B!NH 
Sfra di, bô sung rnt so chê d, chInh sách và các diu kin báo dam hot 

dng cüa dii biêu Hi dông nhân dan các cap trên dla  bàn tinh Long An ti Nghj 
quyt so 39/20161NQ-HBND ngày 07/12/2016 cüa HDND tinh 

(Ban hành kern theo Nghj quyêt sóAil /2019/NQ-HDND ngày 00712/2019 
cia HDND tinh Long An) 

Biu 1. Sfra di mt s ni dung chi tti khoãn 3 Diu 4: Chi bi diro'ng cho 
dii biêu HOND kiêm nhiêm 

DVT: dn 

Noi dung chi 
Mu'cchi 

- 
CapXa 

Thixthig tr?c HDND kiêm nhim (dii biu/tháng) 350.000 
Tnning, Phó Ban HDND kiêm nhiin (di biêu/tháng) 300.000 

Biu 2. Sfra di, b sung mt s ni dung chi ti khoán 5, Biu 4: Chi cho các 
k' hQp HOND, các phiên h9p do Thu*ng trirc và các Ban cüa Hi dung nhân dan 
triu tp 

1. Chi cho các h9p HDND 

DVT: dn 

Ni dung chi 
Mtrc chi 

Cap tinh Cap huyn Cap xä 

ChU t9a kS'  hp (dung/nguii/ngay) 200.000 150.000 130.000 

Di biu, khách mi tham dr kS'  h9p 
(dung/nguñ/ngay) 

150.000 120.000 90.000 

Thk'h9p(dung/ngu?i/ngày) 150.000 120.000 90.000 
Tung hçip kiên c1r tn trInh kS'  h9p và tng hçp 
kin cü tn sau kS'  h9p (dung/i báo cáo) 

600.000 450.000 300.000 

iung hcp kin thào 1un to tti k' h9p (dung/i báo 
cáo). 

600.000 400.000 300.000 

To tru1ng và thu k th thão 1un tii kS'  h9p 
(nguii/ngay). 

100.000 80.000 70.000 

Xây dmg T trInh và d? thão Nghj quy& do 
Thinmg trrc HDND trInh (dung/i ni dung) 

500.000 350.000 250.000 

Rà soát, hoàn thin Nghj quyt (dung/i nghj quyt) 200.000 120.000 60.000 
Son các bài phát biu khai mac, be mac; chuang 

trInh k hçp; dê cuang tiêp xüc cir tn; gci thão 
1un To; tong hçTp ni dung cht van; chuong trInh 
phiên chat van; két 1un phién chtt van; biên bàn kS'  
h9p; thông báo k& qua k'hop; các van bàn, báo 
cáo con iti Co lien quan den k' h9p (dung/i van 
bàn). 

300.000 200.000 100.000 
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2. Chi cac phiên h9p, cuc hQp do Thithng trrc và các Ban cüa Hi dng nhân 
dan triu tp (khong bao gôm hot dng thâm tra cüa các Ban HDND): 

DVT:dE3n 

Ni dung chi 
MiTrc chi 

Cp tinh 
1 ap 

huyn 
- ap xa 

Chü trI cuc hQp (dng/ngrii/cuc) 100.000 80.000 60.000 
Thãnh viên tham dir cuc h9p 
(ding/ngu?iIcuc) 

80.000 60.000 50.000 

3. Chi các cuc h9p thm tra các nOi  dung trInh t?i  k' hçp và các vn d trmnh 
giüa hai kS'  hQp: 

DVT: ttn, 

Noi dung chi 
Mtrcchi 

., 
Cap trnh Cap huyçn Cap xa 

Chü trl cuc h9p (dngIngithi/cuc) 120.000 100.000 80.000 

Các thành vien dir h9p (dng/ng.thi/cuc) 
+ Dai biêu HDND 
+ Khách m?yi va can bO phiic vi 

100.000 
80.000 

80.000 
60.000 

60.000 

Son thão báo cáo thm tra ph%Ic vi k' hp 
(dongll bao cao) 

500.000 400.000 200.000 

Son tháo báo cáo thâm tra va van ban cho 
kiên cüa Thu?ng trrc dôi vài các van dê phát 
sinh giita hai k' h9p (dông/0 1 van dê). 

3 00.000 200.000 100.000 

4. Chi hçp To dti biu HOi  dông nhân dan (tinh và huyn), chi hot dng tip xüc 
cü tn 

DVT: dn2 

Nôi dung chi 

Mfrc chi 

Cap tinh Cap huyn Cap xa 

- Dui biu du hQp T Dti biu HDND tnrâc, 
sau và gitta hai kr h9p (dongl ngi.r?iI cuOc): 
+ Dai biêu HDND (dongIngu?i/cuc) 
+ Dai biêu cOn 1i (dong/nguiIcuc) 

100.000 
80.000 

80.000 
60.000 

- Chi cho dti biêu HDND, can bO,  cong chirc, 
nhân viên phiic vii tiêp xüc ci'r tn 
(dong/ngu?i/cuc) 
+ Dai biêu HDND 
+ Can bO,  cong chüc, nhân viên phc vii 
(dông/nguiIcuc) 

100.000 
80.000 

(không qua 
15 ngithi) 

80.000 
60.000 

(khong qua 
15 ngui) 

60.000 
50.000 
(khong 
qua 15 
nguii) 

Báo cao kt qua tháo 1un cüa T di biu; báo 
cáo kêt qua TXCT cüa To (dông/0 1 báo cáo/to) 

100 000 80 000 60 000 
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5. Chi h trq cho hott dng khão sat, giám sat cüa Thu?nig trrc, các Ban và T 
di biêu HOi  dông nhân dan 

Ni dung chi 

-- 

Mirc chi 

Cap tinh Cap huyn Cap xA 

Tru&ng doàn khão sat, giám sat 
(dng/ngithi/cuc) 120.000 100.000 80.000 

Dai biu HDND (dngInguàriIcuc) 100.000 80.000 60.000 

Các di bMu theo thu m1i (dngIngu?iiIcuc) 80.000 60.000 50.000 

Can b phiic vi giám sat, khão sat 
(dng/ngithi/cuôc) 

80.000 60.000 50.000 

Xây dirng ni dung kháo sat, giám sat (bao gôm 
chuyên dê và thuông xuyen) (dng/0 1 nOi  dung) 500.000 400.000 200.000 

Xây drng báo cáo k& qua kháo sat, giám sat 
(dng/báo cáo) 500.000 400.000 200.000 

Diu 3. Sfra di mt s ni dung chi ti khoãn 6 Diêu 4: Chi t chirc Tiêp 
cong dan cüa Di biêu Hi dông nhân dan 

Ni dung chi 
-- 

Mu'c chi 

Cp tinh Cap huyn Cap xa 

Can bO,  Cong cht'rc trrc tip phic vii di biu 
HDND tiêp cOng dan (dngIngtthiIngay) 80.000 60.000 50.000 

Diu 4. Diu chinh mt s ni dung chi tti dim 8.1 và dim 8.2 cüa khoãn 8 
Diu 4: Chi cho cong tác xã hi 

1. Chi h trçl cho thäm hOi, dam tang: Chi thäm hOi khi m dau nm vin cho dai 
biu HOi  dông nhân dan. 

Ni dung chi 

-- 
Mire chi 

dp tinh Cap huyn Cap xâ 
Dti biu HDND dau rn nm viên duqc chi 
thäm hói khOng qua 2 lân/näm theo mirc chi: 
dông/di biêu/lân 

1.000.000 800.000 600.000 

2. Thuông trirc FTDND t chüc thàm hOi di tixqng chInh sách nhán djp 1, T& (1 
1nInäm). 
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DVT: lion 

Ni dung chi 
Mfrc chi 

Cap tinh Cp huyn Cp xA 

Ca nhân gia dInh chInh sách (dng/ngiRii) 1.000.000 800.000 600.000 

Diu 5. Diêu chinh mt s ni dung chi ti khoãn 9 Diu 4: Chi hot dng 
chat van do Thurrng trirc HOND to chfrc 

1. Diu chinh ho ni dung chi "Trirc tip tham gia phiên cht vn (ngi.thi/cuc)" 
duçic quy djnh tai  khoãn 9 Dieu 4 "Chi hot dng chat van do Thuing trirc HDND to 
chirc" 

2. Chi cho di biu tham dr phiên chit vAn và can b, cong chrc, nhân viên phiic 
vu: 

- CAp tinh là 80.000 dng/ngithi/ngày. 

- CAp huyn: 60.000 dng!ngithi/ngày. 

- CAp xä: 50.000 dng!ngtthiIngay. 

Diu 6. B sung ni dung chi khác 

Chi vit các bài phát biu cüa lành dto tai  các hi nghj cüa Thu&ng tr%rc, các Ban 
cüa HDND 

DVT:din 

Ni dung chi 
Mire chi 

Cap tinh Cap huyn Cap xA 

Cácbài phát biu (khai mic, tham lun, báo cáo 
dé dan, be mac, thông báo kêt qua hOi  nghj) 

(dông/1 van bàn) 
300.000 200.000 100.000 
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