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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN  ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:06/2011/Qð-UBND                   Lạng Sơn, ngày 13 tháng  5   năm 2011 

  
QUYẾT ðỊNH 

Về một số mức chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
phổ biến, giáo dục pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-

CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân 
sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương 
ðảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng trong công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 37/2008/Qð-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 ñến năm 2012; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ 
Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
bảo ñảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 
 Căn cứ Nghị quyết số 17/2010/NQ-HðND ngày 15/12/2010 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về một số mức chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, 
giáo dục pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính tại Tờ trình số: 71TTr/STC-HCSN 
ngày 11/05/2011, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

 

 ðiều 1. Quy ñịnh một số mức chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo 
dục pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Chi xây dựng và xét duyệt ñề án, chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục 
pháp luật: 

a) Xây dựng ñề cương chi tiết: 600.000 ñồng/1 ñề cương. 
b) Tổng hợp hoàn chỉnh ñề cương tổng quát: 1.000.000 ñồng/1 chương trình 

(hoặc 1 ñề án). 
2. Chi thực hiện ñề án, chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật: 
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a) Thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên tham gia 
thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn sinh hoạt chuyên ñề Câu lạc bộ 
pháp luật, nhóm nòng cốt và tổ hòa giải cơ sở: 

Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh: 200.000 ñồng/người/buổi. 
Báo cáo viên pháp luật cấp huyện: 150.000 ñồng/người/buổi. 
Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cộng tác viên tham gia thực hiện phổ biến, 

giáo dục pháp luật: 100.000 ñồng/người/buổi.  
b) Thù lao hòa giải (căn cứ vào xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về số vụ 

việc nhận hòa giải của tổ hòa giải ở cơ sở): 150.000 ñồng/vụ việc/tổ. 
3. Chi giải thưởng các cuộc thi (các cuộc thi ñược cấp có thẩm quyền cho phép 

tổ chức thực hiện): 
a) Cuộc thi tổ chức quy mô cấp tỉnh: 
- Giải nhất:  Tập thể:  1.400.000 ñồng. 

Cá nhân:  700.000 ñồng. 
- Giải nhì:  Tập thể:  1.000.000 ñồng. 

Cá nhân:  500.000 ñồng. 
- Giải ba:  Tập thể:  700.000 ñồng. 

Cá nhân:  350.000 ñồng. 
- Giải khuyến khích: Tập thể:  400.000 ñồng. 

Cá nhân:  200.000 ñồng. 
b) Cuộc thi tổ chức quy mô cấp huyện: 
- Giải nhất:  Tập thể:  1.000.000 ñồng. 

Cá nhân:  500.000 ñồng. 
- Giải nhì:  Tập thể:  700.000 ñồng. 

Cá nhân:  350.000 ñồng. 
- Giải ba:  Tập thể:  400.000 ñồng. 

Cá nhân:  200.000 ñồng. 
- Giải khuyến khích: Tập thể:  300.000 ñồng. 

Cá nhân:  150.000 ñồng. 
c) Cuộc thi tổ chức quy mô cấp xã: 
- Giải nhất:  Tập thể:  700.000 ñồng. 

Cá nhân:  350.000 ñồng. 
- Giải nhì:  Tập thể:  400.000 ñồng. 
 

Cá nhân:      200.000 ñồng. 
- Giải ba:  Tập thể:  300.000 ñồng. 

Cá nhân:  150.000 ñồng. 
- Giải khuyến khích: Tập thể:  200.000 ñồng. 
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Cá nhân:  100.000 ñồng. 
4. Các nội dung chi khác ñược thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 

số 73/2010/TTLT-BTC-BTP và các văn bản pháp luật có liên quan. 
ðiều 2. Mức chi quy ñịnh tại Quyết ñịnh này ñược áp dụng ñối với: 
1. Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ phổ 

biến giáo dục pháp luật thuộc Chương trình  phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 
2008 ñến năm 2012 ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 37/2008/Qð-TTg ngày 
12/03/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật 
từ năm 2008 ñến năm 2012 trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 2172/Qð-UBND ngày 10/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.  

2. Hoạt ñộng của Hội ñồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các 
cấp trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã). 

3. Các cơ quan, ñơn vị thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật mang 
tính thường xuyên (không thuộc các Chương trình nêu tại khoản 1 ðiều này), các tổ 
chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, ñoàn thể khác 
ñược giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật ñược vận dụng mức chi quy ñịnh tại 
Nghị quyết này.  
 ðiều 3. Giao Sở Tài chính và Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên 
quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết ñịnh này. 

ðiều 4. Quy ñịnh này ñược thực hiện từ ngày 01/01/2011 và bãi bỏ Quyết ñịnh 
số 600/Qð-UBND ngày 08/5/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về 
việc quy ñịnh cụ thể một số mức chi kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 
pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

ðiều 5. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng 
các Ban, ngành ở tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng 
các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 

             TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                                     CHỦ TỊCH 
      
        

        Vy Văn Thành 
 


