
1101  BONG NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH LONG AN Bc 1p  - Tiy do - Hnh phñc 

S: A 5 /2019/NQ-HDND Long An, ngày OQ  tháng 12 nám 2019 

NGH! QUYET 
A • A P. A • • A A 

Ye vice quy d!nh  m9t so che d9, d1nh mire chi dam bao dieu kiçn 
hoit dng cüa Doàn Bi biu Quc hi, Bi biu Quc hi tinh Long An 

HO! BONG NHAN DAN T!NH LONG AN 
KHOAIX - KY HQP TH 17 

Can thLut T chz'c chInh quyn djaphircrng ngày 19/6/2015, 

Can ci Lut Hogt d5ng giám sat cüa Quc h5i và HDND ngày 
20/]1/2015, 

Can cz Nghj quyt s 524/2012/UBTVQH13 ngày 20/9/2012 cüa Uy ban 
thw&ng vy Quóc hi ye m3t so chê d5 chi tiêu dam báo hogt dng cza Quoc hç5i, 

Can c& Nghj quylt s 353/201 7/UBTVQHJ4 ngày 17/4/2017 cia Uy ban 
thwàng vy Quôchç5i quy djnh bó sung mt so chê d và diêu kin báo dam hogt 
dç5ng cza dgi biêu QuOc hç5i, 

Can ci Nghj quyit sd 580/20]8/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 cia Uy ban 
Thu &ng vy QuOc hi ye viçc thI diem hcip nhát Van phông Doàn dgi bieu QuOc 
h3i, Van phông Hç5i dOng nhân dan và Van phông Uy ban nhân dan cap tinh, 

Thyv hin Van ban sd 643/VP QH-KJ-ITC ngày 06/3/2019 cja Van phông 
QuOc hi ye vic thyv hin ché dç5 dOi vái Dgi biêu QuOc hi và can b, cOng 
chi'c phyc vy Doàn dgi biêu Quoc hi sau khi Nghj quyêt sO 580/2018/UBTVQH 
có hiu 4c; 

XétT& trInh sO' 207/TTr-UBND ngày 27/11/2019 cia UBND tinh v quy 
dinh ché dO dOi vrn Daz biêu Quoc hOz, can bO, cOng chic phuc vu hoat dOng 
Doàn Dai biêu QuOc hç3i sau khi hQp nhât; Báo cáo thám tra sO 862/BC-HDND 
ngày 02/12/2019 cla Ban kinh tê - ngán sách Hói dOng nhân dan tinh và kiên 
tháo lugn cza dgi biêu H5i dOng nhán dan tInh tgi k)) hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Ban hành kern theo Nghj quyt nay là quy djnh mt so chê d, djnh 
müc chi dam bào diêu kin hot dng cüa Doàn Dai  biêu Quôc hi, D.i biêu 
Quôc hi tinh Long An. 

(DInh kern Quy djnh) 
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CHU TICH 

\ 

Phm Van Rnh 

Nhüng nôi dung chi không drnc th hiên trong Nghi quyt nay thI thrçc áp 
diing chi theo quy djnh tai Nghj quyêt sO 5 24/20 12/UBTVQH 13 ngày 20/9/2012 
cUaUy ban thithng vi Quôc hôi ye môt sO chê dO chi tiêu dam bâo hot dng cüa 
Quôc hOi; Nghi quyêt so 353/20 17/UBTVQH14 ngày 17/4/2017 cüa Uy ban 
thiing v11 Quôc hOi Quy djnh bô sung mOt so chê dO và diêu kin dam bão hott 
dng cUa dai biêu Quôc hOi, Nghj quyêt so 55 5/NQ-UBTVQH 13 ngày 28/12/2012 
cüa Uy ban thithng vi Quoc hOi ye vic thirc hin phii cap cong tác di biêu Quôc 
hOi chuyên trách, Cong van so 1602/VPQH-Kj-JTC ngày 21/7/2016 cUa Van phOng 
Quôc hOi vêvic che dO chi dôi vói can bO,  cong chi'rc, ng11i lao dng Van phông 
Doàn di biêu Quôc hOi, Cong van so 472/QD-VPQH ngày 20/3/2017 ye chê dO 
khoán chi h9p dôi vâi DBQH chuyên trách và các van bàn có lien quan. 

Diu 2. HOi dng nhan dan tinh giao Uy ban nhân dan tinh t chi'rc trin 
khai thirc hin Nghj quyêt. 

Diu 3. Hi dng nhân dan tinh giao Thiiô'ng trirc HDND, các Ban cüa 
I-IDND, các To dai  biêu và dai  biêu HDND tinh giám sat vic thirc hin Nghj 
quyét. 

Nghj quyt nay dâ dixçc HOi  dng nhân dan tinh khóa IX, k' h9p thir 17 
thông qua ngày 06/12/20 19 và có hiu 1rc kê tü ngày 01/01/2020.!. 

Noinhân:7J1 
- IJBTV Quôc hôi, ChInh phU (b/c); 
- Uy ban Trung isclng Mt trn T quôc Vit Nam; 
- VP. QH; VP. CP (TP. HCM) (b/c); 
- Ban Cong tác dai  biu cüa UBTVQH (b/c); 
- Ciic kiêm tra van bàn QPPL — Bô Tu pháp; 
- Các Bô: Tix pháp, Tài ChInh; 
- Thu&ng trirc Tinh ày (b/c); 
- Doàn DBQH dan vi tinh Long An; 
- Dai biêu FIDND tinh khóa IX; 
- UBND tinh; UBMTTQ tinh; 
- Các s&, nganh, doàn the tinh; 
- TT. RDND, UBND huyn, thj xA, thành pho; 
- Lãnh dao VP. Doàn DBQH, HDND tinh và UBND tinh; 
- Các phông thuc VAn phOng (Phông CT. FIDND tinh — 2b); 
- Trang Thông tin din tCr HDND tinh; 
- Trung tam Phiic vi hành chmnh cong tinh (dang cOng báo); 
- Luu: VT. (45) 
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HQI DONG NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH LONG  AN Dôc lap - Tir do - Hnh phñc 

QUY D!NH 
V vic mt s chd, dlnh  mirc chi bão darn diu kiin hoyt dông 

cüa Doàn Dii biêu Quôc hi, Diii biêu Quôc hi tinh Long An 
(Ban hành kern theo Nghj quyét so A572019/NQ-HDND ngày 06/12/2019 cza HDND tinh Long An) 

Diêu 1. Phim vi diu chinh và dôi tirqng áp dung 

1. Phm vi diéu chinh 

Nghi quyêt nay quy drnh ye chê do dôi vrn Dai biêu Quôc hôi, can bô cong chiic, nhan vien phuc vu hoat dông 
Doan Dai biêu Quôc hôi sau khi hap nhât. 

2. Dôi tuqng áp ding 

Ch d quy djnh tai  Nghj quyt nay duçc ap dung di vri Dti biu Quc hti, can bô cong chüc, nhân viên 
phiic vii hoat  dng Doàn Di biêu Quôc hi sau khi hap nhât. 

Diu 2. Ni dung chi Va mfrc chi 

Dan vj tInh: 1.000 dng 

STT Ni dung Don v tInh Mfrc chi 

1 Hoyt dng tiêp xüc cfr tn 
a Ho trçY diem TXCT Dông/diêm Tôi da 5.000 
b Bôi dumg cho CBCC, nhân viên phiic vt TXCT 

Bôi dung cho CBCC DOng/ngi.thi/dçit 500 
Bôi dumg cho nhân viên phic vi.i Dông/ngui/bui 80 

c . • 
Boi duang xay dirng bao cao ket qua TXCT 

DOng/báo cáo/dat tiêp xüc 

Báo cáo kt qua TXCT theo tirng nhóm 300 
Báo cáo kt qua TXCT chung cho câ doàn 500 
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STT Ni dung Don vj tInh Mfrc chi 

2 bat dng tiêp cong dan và xii 1 don thur khiêu 
nui, t cáo 

a Trwàng hQp dgi bku Qu6c hç3i tiê cong dan tgi 
try sà tiêp cOng dan a Trung wol2g, Irli sà hoàc 
dja diem t14p cOng dan tçzi dja phwong, c/il dO chi 
dwcrc quy dznh nhw sau: 
Dti biêu Quc hi, dti din lAnh do ca quan lien 
quan duçic phân cong tip cOng dan 

Dng/ngu&iIbui 150 

Chi bi duong cho CBCC phiic vi trtrc tip DBQH 
tiêp cong dan Dng/nguiiIbui 80 

CM bi duoTlg cho CBCC phiic vi gián tip DBQH 
tiêp cong dan Dng/nguäi!bui 50 

b CM xây drng báo cáo gui UBTVQH ve tlllh h.lfll1 V2 

kt qua tiep cong dan, xü 1 &in thu khiu n?i  tO cáo 
Dng/báo cáo 1.800 

C Di vâi xay drng báo cáo d xut giái quyt viii 
khik ni, t cáo trmnh hoc kin ng cp có thm 
quyn: mirc chi là 1.000.000 dngIbáo cáo. 

Dii,áo cáo 1.000 

3 Hoat dông giám sat, khão sat 

a 
Chi cho thành viên tham gia doàn giám sat, kháo 
sat 
Truâng doàn giám sat, khão sat D6ng/nguuiIbui 200 
Thành viên doàn giám sat, khâo sat Dng/ngu?iIbui 100 
CBCC và nguui lao dng phitc vii doàn giám Sat, 
kháo sat 

Dông/ngtruii'buoi 80 

b Chi xáy dmg các van ban giám sat, kháo sat 

Nghj Quyt thành 1p Doàn giám sat (bao gm k Dng/báo cáo 1.200 
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STT Ni dung Don vj tInh Mire chi 

hoich và ni dung giám sat) 
Xây dmg de cucmg giám sat, khão sat Donglbáo cáo 1.200 
Xây dirng báo cáo kêt qua giám sat Dông/báo cáo 1.800 
Xây drng báo cáo kt qua kháo sat DngIbáo cáo 1.200 
Báo cáo kêt qua giám sat vn ban QPPL Dông/báo cáo 1.800 

c To chi'c cu(3c hQp czT,a Doàn giám sat, k/thu sat 

Bi duôTlg dii biu chü trI hçp giám sat, uao sat Dng!nguiIbui 200 

Bi duOng cho thành vien hp gióm sat, khão sat Dng/ngui/bui 100 
4 Hoit dng tham gia xây drng 1ut 
a Clii tO ch&c các h(5i nghj, hói tháo lay j kiên tham 

gia xáy dyng Luát 
BM duöiig ngui chü trI cuc hop Dng/ngiri!buôi 200 
Bôi duö'ng cho các thành viên dr hçp Dông/ngu?iIbuôi 100 
Bôi duthig phóng viên, dài báo Dông/ngurì!buoi 100 
Chi báo cáo tham 1un, kiên tti hi nghj, hi tháo; 
tham gia vào các dii an Luât (Báo cáo, kien tham 
gia bang van ban, do Trwmg doan DBQH tmh quyet 
dinh cu the 

Dong/baocao 600-1.000 

Chixây dijng báo cáo tng hçp kin tham gia VIO 
dii an Luat 

Dng/báo cáo 800 

b 

Chê d chi dôi vâi chuyên gia nghiên ciru chuyên dê 
phic vi hot dng theo chüc nang, nhim vi.i cüa 
Doàn dii biêu Quôc hi (thy theo nç51 dung và tInh 
cap thiêt cza chuyên dé Tru'Ong doàn DBQH quyêt 
dinh viéc thuê chuyên gia) 

Dông/báo cáo Tôi da 4.000 

c Chi xiii kin bng van ban các cá nhãn lien quan 
(do Tru&ng Doãn DBQH quyêt djnh vic xin kien) 

Dông/báo cáo Tôi da 1.000 

d Chi h trçY xây dmg 1ut di vth can b, cong chüc 
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STT Ni dung Don vj tInh M.rc chi 
Van phông (Trirc tip phiic vii các boat dng cia 
DoànDBQH): 

Chánh Van phông, Phó chnh Van phông, chuyên 
vien cao cap va tixng dumg Dong/nguailnam 12.000 

Chuyên viên chinh và lmmg duang Dông/nguii/näm 10.000 
Chuyên viên và tuang duorng Dng/nguiiInam 7.500 
Các ni dung chi ti các cuc hçp cüa Doàn 
DBQH vói các ngành lien quan 
Bôi duong ngithi chU trI cuc hçp Dông/nguiIbui 200 
Bi duotig cho các thành viên dir hp Dông/ngithi/bui 100 
Bi dung phóng viên, di báo phiic viii hçp Dông/nguñ/bui 100 
Khoan chi hp cüa DB chuyên trách Dông/ngu?iJtháng 4.000 
Khoan chi phiic vi boat dng QH 
+ Chárih VP, Phó Chánh VP, chuyên vién cao cap và 
tuo'ng drnmg Dong/nguciilthang 3.500 

+ Chuyên viên chInh và tuang duorng Dông/nguL'thang 2.800 
+ Chuyên viên và twmg duang DôngInguiiItháng 2.000 

6 Chi cong tác phi, hi nghj 

Ap diing dôi vth Dal  biêu Quôc hi cüa Doàn Dal 
biêu Quôc Hi tinh (trü Dti biêu Quôc hOi  chuyên 
trách Trung ucing); Dai  biêu Quôc hOi  không 
chuyén trách a Trung uang do cci quan, dan vj 
dai biêu cong tác dam báo 

Ap ding theo Diu 11 
NQ 

524/20121UBTVQH13 và 
NQ s6 62/2017/NQ- 

HDND ngày 08/12/20 17 
cüa HDNI) tinh 

Chi xãy dtrng báo cáo trinh Uy ban Thirông vu 
Qu6c hi, Qu6c hi 
Chi báo cáo djnh k' (6 thang, näm, nhim kS',...) Dng/báo cáo 1.800 
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STT Ni dung Don v tInh Müc chi 

cüa Doàn DBQH trinh Uy ban thiiO'ng vi Quc 
hi 

8 Ch d chi may 1 phiic, trang phiic 
Mi nhim kS'  Quoc hi, can b, cong chirc Van 
phông (Trirc tiêp phiic v11 các hot dng cüa Doàn 
DBQH) dugc cap tiên may 01 b 1 phiic 

Dông/ngiii'b 5.000 

9 
Ché dcl tng qua di vói các dôi t.rçrng ChInh 
sãch - Xã hcli  (Tong so tiên qua tng trong nàm 
tôi da không 9uá 150 triu dông/nam) 
Chi tng qua dôi vâi các tp the DOng/!ãn 3.000 
Chi tng qua dôi vOi các cá nhãn Dng/1ân 700 
Chi h tra DBQH (5 phân qua) tham các dôi tuGng 
chinh sach-xa hoi 

Dong/phan 500 

10 

Ché dcl  ting qua mu nim di vOl DBQH, can bcl, 
cong chirc Van phông Doàn DBQH, HDND và 
UBND (trrc tiêp phiic viI các hoit dng cüa Doàn 
DBQH) khi kêt thuic nhim k; nghi him; chuyên 
cong tác khác 

Dôi vài Dii biu Quc hi (dirçrc tang qua luu nim 
khi Icét thác nhiçm ic)), m&c clii theo die d5 cii tong 
icét nhiém k)) 

Dông/nguô'i 5.000 

Dôi vth cn b, chuyên viên (duic tçing qua htu nim 
khi két thic nhiçm kj), mic chi theo ché d(5 chi tOng 
ket nhim k))) 

Dong/ngu?ñ 1.500 

CBCC Yän phông Doàn DBQH, HDND và UBND 
(true tiêp phuc vu các hoat dông cüa Doàn DBQH) 
khi nghi huij, chuyen cong tac sang cci quan khac 
duçyc tng qua luu niêm 

Dong/ngucn 1.500 
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STT Ni dung Don vl  tInh Mfrc chi 

11 Ché d thãm hôi, trq cap di vó'i DBQH, CBCC, 
NLD 
Chi thäm hói di vOi DBQH, nguyen DBQH CBCC 
Van phông duung nhim, nghi htm (t4rc tiêp phic vi 
các hott dng cüa Doàn DBQH) khi ôm, thu 

Dng/nguiI1n 1.000 

DBQH bj bnh him ngheo, chi không qua 2 
1ãn/ngrnii/näm Dng/ngu?iiI1n Ti da 5.000 

Cha, m dé; cha, mc vq (chng), vi, chng cüa 
DBQH cht 

Dng/nguii/1n 2.000 

DBQH, nguyen DBQH khi t~ trn gia dInh duçrc tiv 
cap 

Dng/nguiiI1&n 2.000 

Trg cp d& vri CBCC khi bj bnh him nghèo, khó 
khàn dt xut, thiên tai, hóa homn. Trithng Doàn 
DBQH quyêt dnh müc trçi cp 

Dông/ngthi!1An Tôi da 5.000 

Diêu 3. Ngumn kinh phi thirc hin 

Ch d di vOi Di biu Quc hi, can b cong churc phiic vi hot dng Doàn Dai  biu Quc hi sau khi hçip 
nht chi tr ngun dir toán ducic giao hang näm cüa Van phông Doàn DBQH, HDND và UBND tinh. 
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