
HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH OAK NONG Oc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S:  09  /2020/NQ-HDND Dák Nóng, ngàyJtháng 7 nám 2020 

NGH QUYET 
Quy djnh mü'c chi và vic sfr ding kinh phi thrc hin 

cong tác thàm do, khai quit khão cô tu' nguôn ngân sách nhà ntro'c 
trên dja bàn tinh Oak Nông 

HQI BONG NHAN DAN TINH OAK NONG 

KIIOA !!I, KY HQP TH1 10 

Can cic Luçt td chicc chlnh quyn d/a phu'o'ng ngày 19 tháng 6 näm 2015, 

Can thLuct ban hành van bàn qiyphgmpháp lu2t ngày 22 tháng 6 nám 2015, 

Can c&Lut ngán sách nhà nithc ngày 25 tháng 6 nàm 2015, 

Can cic Nghj d/nli s 98/2010/ND-CF ngày 21 tháng 9 nàm 2010 cia 
ChInh phü quy d/nh chi tiêt thi hành m5t so diêu cza Lufit Di san van hóa và 
Lut sica dOi, hO sung mo! so diêu cia Luát Di san van hóa, 

Can cic Thong tu' s 67/2019/TT-BTC ngày 23 tháng 9 nám 2019 cña Bó 
Tài chlnh quy djnh n(5i dung và má'c clii thicc hin cOng tác thàm dO, lthai qut 
kháo cO tIc nguOn ngán sách nhà nuàc, 

Xét TO' trInh s 2285 /TTr-UBND ngày 12 tháng 5 nám 2020 cza Uy ban 
nhán dan tinh Dak Nóng ye vic quy djnh ,n&c clii và vic sic dyng kinh phi thy'c 
hin cOng tác thäm dO, khai qut kháo có tic nguOn ngán sách nhà nzthc trén dja 
bàn tin/i Dák Nóng, Báo cáo thám tra ca Ban Dan tç3c Hç5i dOng nhán dan tinh 
Däk NOng, j kiên tháo man  cia dgi biêu Ham  dóng nhán dan tgi /c$' hQp. 

QUYET NGH: 

Oiu 1. Phtm vi cIiu chinli và di ttrqng áp diing 

1. Pham vi diêu chinh 

a)Nghj quyt nay quy djnh müc chi th?c hin cong tác thäm dà, khai quit 
khão cô tü nguôn ngân sách nhà rnthc trên dja bàn tinh Däk Nông. 

b) Di vOi các khoan vin trq không hoàn 'a  hoIc các khoãn h trçi có mvc 
dIch, dja chi cüa các to chirc, cá nhân trong và ngoài nithc cho các dir an thäm 
dè, khai qut kháo cô trén dja bàn tinh thI thirc hin theo quy djnh cüa nhà tài trq 
(neu co) hoc theo quy djnh cüa Co quan chü quàn sau khi có sir thOa thun cüa 
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di din nhà tài trçY và TiJy ban nhân dan tinh Dk Nông (nu có); tnrYng hçip nba 
tài trçl hoc di din nhà tài trg và Uy ban nhân dan tinh Däk Nông không có 
quy djnh riêng thI áp dung theo quy djnh tai  Nghj quyêt nay. 

2. Di ti.rcmg áp ding 

Nghj quy& nay áp dicing di vói các Co quan, dcm vj, t chIrc, cá nhân có 
lien quan den côngtác thàm do, khai qut kháo cô tir nguôn ngân sách nhà nithc 
trên dja bàn tinh Däk Nông. 

JJiu 2. Mire chi 

1. Chi hi thão phiic v1 cong tác thäm dO, khai quit khào c; hi thào báo 
cáo kêt qua thàm dO, khai quit khâo cô và kêt qua nghiên cüu, chinh 1 di tIch, 
di 4t: Müc chi theo quy djnh ye cong tác phi, chê d chi hi nghj theo Nghj 
quyêt sO 24/2017/NQ-HDND ngày 14 tháng 12 näm 2017 cUa Hi dông nhân 
dan tinh Däk Nông. 

2. Mirc chi thuê khoán nhân cong phiic vi cong tác diu tra, dào thäm do, 
khai quit kháo cO, phân 1oti chinh 1 di 4t; chi thuê khoán bão v cOng trithng 
và kho tm 24/24 gi?: Chi theo hçp dông thOa thu.n theo rnirc giá thuê khoán 
nhân cOng trên dja bàn tinh; müc chi không qua 250.000 dOng/ngày/nguii dôi 
vOi cOng tác diêu tra, thuê khoán bão v cong trung, kho tm 24/24 gRi và 
không qua 3 50.000 dông/ngày/ngi.thi dôi vi cOng tác dào thäm do, khai quQi 
khão cô, phân loai  chinh 1 di 4t. 

3. Mirc chi vit báo cáo kt qua thàm dO, khai qu.t khâo c: 

a) Müc chi vit báo cáo so b: 4.000.000 dng/báo cáo; 

b) Mirc chi vit báo cáo khoa h9c: 12.000.000 dng/báo cáo. 

4. Müc chi cho cOng tác 1p h so khoa h9c 

a) Chi dp boa van và van bia: 100.000 dng/bãn (kh A4), 150.000 
dOng/bàn (kho A3), 250.000 dôrig/bãn (kho A2), 450.000 dông/bân (kho AO); 

b) Chi chiip ãnh chiip di tich vâ di 4t: 25.000 dng/ãnh (bao gm cong 
chiip, chinh süa và chi phi lam ánh Ca 9x12); 

c) Phiu däng k hin 4t: 30.000 dng/phiu (mô ta dc trung, niên dai, 
nguôn gOc và tInh chat hin 4t); 

d) Müc chi do ye di tIch, di vt (mat bang tng th khu di tIch, mt bang 
hin trng di tIch, mt cat dja tang, chi tiêt các dau vet kiên trüc..., hInh dáng, 
boa van cüa các 1oi di vet...): Chi theo hqp dông thOa thun trên Co SY ngày 
cong lao dng, müc chi kbông qua 300.000 dông/ngithi/ngày. 

Diêu 3. Ngulin kinh phi thirc hin 

1. Kinh phi thirc hin cong tác thàm do, khai quit kháo c mang tInh 
thuOng xuyên sir diing trong dir toán kinh phi sir nghip van hóa giao hang näm 
theo phân cap ngân sách nhà nuOc hin hành. DOi vii các dir an thäm dO, khai 
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qutt khao cô có quy mô lan, ngun kinh phi thirc hin theo quy& djnh cUa cp 
có thâm quyên. 

2. Khuyn khIch co quan, dan vj duqc giao thim v11 thirc hin cong tác 
thäm d, khai qut khào cô huy dng nguon von xã hi hóa và các nguôn von 
hqp pháp khác tir các eo quan, dan vi, to chi'rc và Ca nhân dê thirc hin cong tác 
thäm dO, khai qut khào cô trên dja bàn tinh. 

Diu 4. To chfrc thtrc hiên 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh trin khai t chirc thirc hin Nghj quyt và 
djnh k5' báo cáo Hi dông nhân dan tinh ye kêt qua thirc hin. 

2. Giao Thu&ng trirc Hi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dOng nhân dan, 
các To di biêu Hi dông nhan dan và dai  biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat 
vic thirc hin Nghj quyêt nay. 

3. Các ni dung khác v müc chi thirc hin cong tác thäm dO, khai qut 
khão cô tir nguôn ngân sách nhà nuâc trên dja bàn tinh Däk Nông không quy 
djnh tai  Nghj quyêt nay thI áp dicing theo các mirc chi quy djnh ti Thông tu so 

6712019/TT-BTC ngày 23 tháng 9 11am 2019 cüa B Tài chInh quy djnh ni 
dung và müc chi thrc hin cOng tác thäm dO, khai qutt khão cô tir nguOn ngân 
sách nhà nrnc và các quy djnh pháp 1ut khác cO lien quan. 

4. Truang hçip các van bàn dn chiu ti Nghj quyt nay duçic süa dOi, bô 
sung holtc thay the thI thirc hin theo van bàn sira dôi, bô sung hoc thay the do. 

Nghj quyt nay dã dixçic Hi dng nhân dan tinh Dk Nông Khóa III, KS' 
hçp thu 10 thông qua ngày 10 tháng 7 nam 2020 và cO hiu lrc tr ngày02.thang 
7 nàm 2020.!. 

Noi n1,n: 
- UBTV Quoc hOi,  ChInli pht; 
- Ban Cong tác dai  biêu; 
- Các B: VHTT&DL; Tài chInh; 
- Cc kiêm tra VBQPPL - Bt Ti.r pháp; 
- Thuông trrc: ,Tinh Oy, HDND tinh; 
- UBND tinh, Uy ban MTTQ VN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Các Ban dáng ci:ia Tinh Oy, TruOrng ChInh trj tinh 
- Các Ban HDND tinh, cac di biêu I-IDND tinh; 
- VP: Tinh Oy, HDND, UBND tinh; 
- Các sir, ban, nganh, doàn th cp tinh; 
- HDND, UBND các huyn, thành pho; 
- Báo Dãk Nong, Dài PT-TH tinh; 
- Cong TTDT tinh; Cong báo tinh; 
- Trung tam Liru trtr tinh; 
- Liru: VT, TH, HC-TC-QT, HSKH. 

CHU T!CH 

Lé Diên 
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