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Bình Định, ngày       tháng      năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, 

khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

 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 Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài 

chính quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ 

từ nguồn ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực 

hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Bình Định; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
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1. Phạm vi điều chỉnh: 

a) Quyết định này quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công 

tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. 

b) Đối với các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc các khoản hỗ trợ có mục 

đích, địa chỉ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án thăm dò, 

khai quật khảo cổ thì thực hiện theo quy định của nhà tài trợ (nếu có) hoặc theo 

quy định của cơ quan chủ quản sau khi có sự thỏa thuận của đại diện nhà tài trợ và 

UBND tỉnh (nếu có); trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện nhà tài trợ không có quy 

định riêng thì áp dụng theo quy định tại Quyết định này. 

 2. Đối tượng áp dụng: 

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước. 

 

Điều 2. Mức chi 

1. Chi thù lao cho cán bộ khoa học, kỹ thuật (là người của cơ quan có chức 

năng thực hiện dự án thăm dò, khai quật khảo cổ hoặc được cử tham gia thường 

xuyên và trực tiếp vào dự án thăm dò, khai quật khảo cổ): Mức chi 300.000 

đồng/người/ngày. Số ngày làm căn cứ để thanh toán chi bồi dưỡng là số ngày thực 

tế trực tiếp làm việc tại hiện trường khai quật hoặc trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ 

chỉnh lý hiện vật khảo cổ theo sự phân công và có sự xác nhận của thủ trưởng đơn 

vị hoặc chủ nhiệm đề tài/dự án trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt.  

Ngoài mức chi bồi dưỡng nêu trên, cán bộ khoa học, kỹ thuật vẫn được 

hưởng chế độ lương, các loại phụ cấp đang hiện hưởng, chế độ công tác phí theo 

quy định đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Chi thù lao đối với chuyên gia tư vấn khoa học cho công tác thăm dò, khai 

quật khảo cổ (là người ký hợp đồng tham gia tư vấn khoa học trong quá trình xây 

dựng và thực hiện dự án thăm dò, khai quật khảo cổ): Chuyên gia tư vấn khoa học 

tham gia tư vấn dự án thăm dò, khai quật khảo cổ theo hình thức hợp đồng tư vấn. 

Mức chi cho chuyên gia tư vấn khoa học làm căn cứ để ký kết hợp đồng trọn gói 

cho những ngày tham gia tư vấn: Mức chi 650.000 đồng/người/ngày; ngoài mức 

thù lao trên, chuyên gia tư vấn khoa học được thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại 

nơi đến công tác, tiền tàu, xe (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

3. Mức chi thuê khoán nhân công phục vụ công tác điều tra, đào thăm dò, 

khai quật khảo cổ, phân loại chỉnh lý di vật; chi thuê khoán bảo vệ công trường và 

kho tạm 24/24h: Chi theo hợp đồng thỏa thuận theo mức giá thuê khoán nhân công 

trên địa bàn; mức chi 300.000 đồng/người/ngày. 

4. Mức chi viết báo cáo kết quả thăm dò, khai quật khảo cổ: 

- Mức chi viết báo cáo sơ bộ: 4.000.000 đồng/báo cáo. 
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- Mức chi viết báo cáo khoa học: 12.000.000 đồng/báo cáo. 

5. Mức chi cho công tác lập hồ sơ khoa học: 

- Chi dập hoa văn và văn bia: 100.000 đồng/bản (khổ A4), 150.000 đồng/bản 

(khổ A3), 250.000 đồng/bản (khổ A2), 450.000 đồng/bản (khổ A0). 

- Chi chụp ảnh chụp di tích và di vật: 25.000 đồng/ảnh (bao gồm công chụp, 

chỉnh sửa và chi phí làm ảnh cỡ 9x12). 

- Phiếu đăng ký hiện vật (mô tả đặc trưng, niên đại, nguồn gốc và tính chất 

hiện vật): 30.000 đồng/phiếu. 
 

- Mức chi đo vẽ di tích, di vật (mặt bằng tổng thể khu di tích, mặt bằng hiện 

trạng di tích, mặt cắt địa tầng, chi tiết các dấu vết kiến trúc..., hình dáng, hoa văn 

của các loại di vật...): Chi theo hợp đồng thỏa thuận trên cơ sở ngày công lao động 

và mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ quy định tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định 

này. 

 

Điều 3. Việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật 

khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương 

1. Đối với công tác thăm dò, khai quật khảo cổ mang tính thường xuyên, 

nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách địa phương trong dự toán kinh phí 

sự nghiệp văn hóa giao hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

Đối với các dự án thăm dò, khai quật khảo cổ có quy mô lớn, nguồn kinh phí thực 

hiện: Theo quyết định của cấp có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị chủ trì dự án thăm 

dò, khai quật xây dựng dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định 

về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

2. Cơ quan, đơn vị có chức năng được giao nhiệm vụ thăm dò, khai quật 

khảo cổ có trách nhiệm xây dựng dự toán chi theo nội dung và định mức quy định 

tại Quyết định này trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp quản lý ngân 

sách nhà nước hiện hành. 
 

3. Khuyến khích cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác 

thăm dò, khai quật khảo cổ huy động nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp 

pháp khác từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân để thực hiện công tác thăm 

dò, khai quật khảo cổ trên địa bàn tỉnh. 

 

Điều 4. Những nội dung không quy định tại Quyết định này thì áp dụng theo 

quy định tại Thông tư số 67/2019/TT-BTC ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài 

chính quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ 

từ nguồn ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Khi các 

văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu để áp dụng tại Quyết định này được sửa đổi, 

bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 

đó. 

 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 
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1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2020. 

2. Trong quá trình thực hiện Quyết định này, nếu có vướng mắc đề nghị 

phản ảnh đến Sở Văn hóa và Thể thao để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Văn hóa và 

Thể thao, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                          
- Như Điều 5;  

- Bộ Tài chính; 

- Bộ VHTTDL; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh uỷ; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh, CV; 

- Trung tâm TH - CB; 

- Lưu: VT, K5. 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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