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NGH! QUYET 
I A r A • A X A Quy dnh mirc chi cho cong tac ho trç nn nhan va che d9 ho trq nn nhan 

quy d!nh  tiNgh d1nh s09/2013/NB-CPngày 11/01/2013 cüa ChInh phil 
quy d1nh chi tiet thi hanh myt so dieu cua Lut Phong, chong 

mua ban ngirô'i trên dja bàn tinh Oak Nông 

HO! BONG NHAN DAN TINH OAK NONG 
KHOA !!I, K HQP THU 10 

Can c' Lut td chu'c chInh quyê'n dja phu'c.rng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can ci'Lu4t ban hành van bàn quyphgmpháp luçt ngày 22 tháng 6 nàm 2015; 

Can c&Luat ngán sách nhà nuàc ngày 25 th.áng 6 nám 2015, 

Can cii' Lutphông, cho'ng mua bàn ngu'ài ngày 29 tháng 3 nám 2011, 

Can ct' Nghj djnh 5 09/2013/ND-C'P ngày 11 tháng 01 nàm 2013 cza 
ChInh phz quy djnh chi tiêt thi hành mç5t so diêu cia Lut phOng, chOng mua 
bàn ngzfài, 

Can cii' Thong hr sO' 84/2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 nãm 2019 cza Bó 
Tài chinh quy d/nli ni dung, mt'c chi cho cOng tác ho trQ'ngn nhân và n5i dung, 
mz'c chi chê d5 ho trçl ngn nhán quy d/nh tgi Nghj d/nh sO 09/2013/ND-CT ngày 
11 tháng 01 nárn 2013 cia ChInh phi quy dfnh chi tiêt thi hành mç5t so diêu cia 
Lug7phông, chOng rnua bàn ngwài, 

Xét TO' trInh so' 2284/TTr-UBND ngày 12 tháng 5 näm 2020 cza Uy ban 
nhán dan tinh Dak Nóng ye dy' tháo Nghj quyêt quy djnh mz'c chi cho cOng tàc 
hO trr nan nhán và ché dç5 ho trçl ngn nhán quy djnh tgi Nghj djnh sO 
09/2013/ND-CP ngày 11 tháng 01 nám 2013 cta ChInhphi quy djnh chi tiêt thi 
hành mç3t sO diêu cia Luç2t phOng, chOng mua bàn ngtrài trên d/a bàn tinh Dák 
Nóng; Báo cáo thâm tra cia Ban Van hóa - Xã hi H5i dOng nhán dan tinh; j 
kién tháo luan  cta dgi biéu H3i dOng nhán dan tgi k,j) hQp. 

QUYET NGH: 

Diêu 1. Phm vi diu chinh vã di ttrçvng áp diing 
1. Pham vi diu chinh 

a) Nghj quyt nay quy djnh mirc chi cho cong tác h trçi nn nhân và ch 
d ho trg nhan quy djnh tai  Nghj djnh so 09/2013/ND-CP ngày 11 tháng 01 
nàm 2013 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cUa Lut phông, 
chông mua ban ngui trên dja bàn tinh Däk Nông. 

b) Trumg hçp sr diing ngun h trçY cüa các tE chirc, cá nhan trong và 
ngoài nithc cho cong tác h trq nn nhãn, chê d ho trg nin nhân thirc hin theo 
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quy djnh cüa B Tài chInh Va nhà tài trg; tris?Yng hçp nba tài trg hoc dai  din có 
thâm quyên cüa nhà tài trçY và B Tài chInh chua có thôa thun ye müc chi thI áp 
diing theo mirc chi quy djnh tai  Nghj quyêt nay. 

2. Di tuçlng áp ding 
Nghj quy& nay áp diing di vOi các ca quan, dan vj, th chirc, cá nhân sir 

dung kinh phi tü nguôn dc toán chi thung xuyên ngân sách nhà nuâc hang näm 
dê thuc hiên thim vu ho trn nan nhân và chê do ho tro nan nhân. 

• A A Then 2. Murc chi cho cong tac ho try nin nhan 
1. Chi cong tác phi cho can b phiic vii hott dng xác minh, tip nhn, 

giâi ciru, bão v và dua nin than là ngiRñ chua thành niên ye noi cu trit; to chüc 
hi nghj, hi thão, tp huân nghip v1i th%rc hin theo Nghj quyêt so 

24/201 7/NQ-HDND ngày 14 tháng 12 näm 2017 cüa Hi dông nhân dan tinh ye 

vic ban hành quy djnh các mirc chi ye cong tác phi, chi hi nghj dôi vói các cci 
quan, dan vj có sir diing ngân sách nhà nuóc trên dja bàn tinh Däk Nông. 

2. Chi hç'p tác quôc tê trong vic tiêp nhn, xác minh nn nhân: Thirc hin 
theo quy djnh ti Thông tu so 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 nàm 2012 cüa 
B Tài chinh quy djnh chê d cong tác phi cho can b, cOng chüc Nba nithc di 
cong tác ngàn htn a nuac ngoài do ngân sách nhà nuóc báo dam kinh phi; 
Thông tu sO 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 näm 2009 cüa B Tài chinh 
quy djnhmt so djnh mirc chi tiêu áp diing cho các dir ánlchuang trInh sir diing 
nguOn von ho trq phát triên chInh thirc (ODA) và Thông tu so 192/201 1/TT-
BTC ngày 26 tháng 12 näm 2011 cüa B Tài chinh süa dôi bô sung mt sO diêu 
cüa Thông tu sO 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 nàm 2009 cüa B Tài 
chinh; Nghj quyêt sO 05/2019Q- ngày 19 tháng 7 nàm 2019 cüa Hi 
dOng nhân dan tinh quy djnh mCrc chi tiêp khách nuac ngoài, chi to chüc các hi 
nghj, hi thào quôc tê và chi tiêp khách trong nrnc trên dja bàn tinh Dàk Nông. 

3. Chi h trçl nguai không hu&ng luang tü ngân sách nhà nuOc tr1rc tip 
tham gia quân l, bào y nn nhân: Müc chi 200.000 dông/nguôi/ngày. 

Diu 3. Miuc chi ché d h try triyc tip cho nn nhân 
1. Chi h tra thu cu thit yu cho nan than 
a) Tin an: H trçi tin an trong thai gian ntn nhân tam  trit  tai  ca sâ bão 

trg xã hi, ca s& h trq nan  nhân (sau day gi tat la ca sâ) vOi mi'rc 40.000 
dOng/ngithi/ngày, thai gian ho trg tOi da không qua 03 tháng. 

b) H trç qun ao, vtt dung sib boat  cá than cn thi&: Nan  than trong 
thai gian hru trü tai  ca sâ duqc cap 4t dung sib boat  hang ngày 02 (hai) b 
quân áø dài, 02 (hai) b quan ao lot, khàn mit, dép nhira, bàn chái, thuOc dành 
rang, xà phOng; y  sib ca than hang thang dOi vâi dOi tung n; sách, va, do 
dung hc tp dOi vâi dOi tuqng dang di hoc. Mrc chi dugc tinh tren ca s& giá 
mua thrc tê tai  dja phuong nhung khOng qua 600.000 dOng/nguai. 

c) H trg tin an cho nan  nhân có nguyen v9ng tra v nai cu trt nhirng 
khOng có khá näng chi trà: 100.000 dOng/nguai/ngày (bao gOm cã tiên nuàc 
uOng di du?mg), tOi da ho trq không qua 03 ngày. 
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2. Chi h trç hc van hóa, hc ngh trq cp khó khän ban dâu 

a) Chi h trçY hçc van hóa, hpc ngh: Nn nhân khi theo hçc tui các CQ S1 

giáo d%ic trên dja bàn tinh thI ducic min, giàm h9c phi và h trçv chi phi hçc tp 
theo quy djnh hin hành trong mt nàm hoc. 

b) Chi h trci mt ln tin trcY cp khó khän ban du di vi nan nhân 
thuc h nghèo khi trâ ye noi cu trü là 1.000.000 dông/nguèri (h nghèo di..rcic h6 
trçl là h nghèo theo tiêu chI thu thp). 

Diu 4. To chtrc thuc hin 
1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chüc trin khai thirc hin Nghj quyt và 

djnh kr  báo cáo Hi dông nhân dan tinh ye kêt qua thc hin. 

2. Giao Thii&ng trirc Hi dng nhân dan, các Ban Hi dng nhân dan, 
các To dai  biêu Hi dông than dan và các dai  biêu Hi dông nhân dan tinh 
giám sat vic thirc hin Nghj quyêt. 

3. Các quy djnh khác có lien quan không quy dnh tai  Nghj quyt nay 
duçvc thirc hin theo quy djnh tai  Nghj djnh so 09/201 3/ND-CP ngày 11 tháng 01 
näm 2013 cüa ChInh phU; Nghj djnh so 136/2013/ND-CP ngày 21 tháng 10 nàm 
2013 cüa Chinh phU quy,  djnh chInh sách trg giüp xã hi dôi vOi dôi tllçlng bão 
trçY xã hi và Thông ti.r so 84!2019/TT-BTC ngày 27 tháng 11 näm 2019 cüa B 
Tài chInh quy djnh ni dung, mrc chi cho cOng tác h trçi nan  than, ni dung và 
mrc chi ché d hO trçi nan  nhân quy djnh tai  Nghj djnh sO 09/2013/ND-CP ngày 
11 tháng 01 närn 2013 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa 
Lut Phông, chông mua ban ngthi. 

4. Trixmg hqp các van bàn dn chiu tai  Nghj quy& nay dirge sira dOi, bô 
sung hoc thay the thI thirc hin theo van bàn si:ra dôi, bô sung hotc thay the do. 

Nghi quy& nay dA dugc Hi dng than dan tinh Dâk Nông Khóa III, K' 
hçp thi'r 10 thông qua ngày 10 tháng 7 näm 2020 và có hiu içrc tü ngày 2tháng 
7 närn 2020./. 

?VtiinhIn: 
- UBTV Quôc hi, ChInh phñ; 
- Các Bô: Tài chInh, LDTB — XH; 
• Ban Cong tác dai  biêu; 
- Cic Kiêm tra van bàn - B Tt.r pháp; 
• Thiring trirc: Tinh Uy; HDND tinh; 
- UBND tinh, Uy ban MTTQ VN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Các Ban dãng cüa Tinh ñy, TrLrông ChInh tn tinh;' 
- Các Ban HDND tinh; dai biêu HDND tinh; 
- VP: 'Finh ñy, HDND, UBND tinh; 
- Các si, ban, ngành, doàn the cap tinh; 
- HDND, UBND các huyn, thành pho; 
- Báo Däk Nong, Dài PT-TH tinh 
- Cong TTDT tinh; Cong báo tinh; 
- Trung tam Liru tr& tinh; 
- HDND, UBND các xä, phrng, thj trânl  A 
- Liru: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH. 

CHU TICH 

.' . Le then 
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