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DX THAO
TO TRINH
V vic d nghj xây drng Nghj quyt quy djnh mt s ni dung chi và
mire chi thirc hin cong tác diêu tra dir 1un xã hi cüa thänh phô Ha Ni
Kfnh güi: Thuô'ng trirc Hi dng nhân dan thành ph Ha NOi
Can cir Kt 1un s 100-KL/TW ngày 18/8/20 14 cüa Ban BI thu v vic
"di md và nâng cao chat lugng cong tác diu tra, nm bat, nghiên ciru du 1un
xã hi"; Huàng dn s 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 cüa Ban Tuyên giáo
Trung uong v vic thirc hin Kt 1un s 100-KL/TW ngày 18/8/2014 cüa Ban
BI thu v vic "di mâi va nâng cao chat lucing cong tác diu tra, nm bat,
nghiên ciru du 1un xa hi"; Uy ban nhân dan Thành ph kInh trInh Thu?mg trirc
Hi dng nhân dan Thành ph xem xét, chap thun d nghj xây dimg Nghj
quy& cüa Hi dng nhân dan Thành pM quy djnh mt s ni dung chi va mcrc
chi thrc hin cong tác diu tra xä hi h9c cüa thành pM Ha Ni.
Uy ban nhân dan Thành pM báo cáo, trInh ThuO'ng trrc Hi dng nhân
dan Thành phô các ni dung ciii th nhu sau:
I. STJ' CAN THIET PHAI BAN HANH QUY DINH:
Ngày 18/8/20 14, Ban BI thu có Kt 1un s 100-KL/TW, trong do Co ni
dung: "Dieu tra, ncm bat, nghiên c&u du lun xâ hf2i là cong vic quan trQng Va
rat can thieAt nhm nam bat, tcip hcip kip thai, sat thur tam tu', tInh cam, chI,
nguyen vQng cüa Nhân dan v nhzmg vthn d, sir kin có tjnh thai si trong nu'&c
và the gió'i, diic biçt là doi vái các chü truv'ng, chInh sách cza Dáng và Nhà
nzthc, giip các cci quan lânh dgo, quán lj có them thông tin tham kháo trong
qua trinh xay dy'ng, hoàn thiên và t chic thzrc hiçn các chi trzto'ng, chInh sách
cta Dáng, pháp lugt cia Nhà nw&c, là m.3t kháu quan trQng, can thilt trong xay
c4mg, ban hành, t chc thu'c hién, dánh giá kit qua thzrc hin các chi tru'o'ng,
chInh sách cüa Dáng, Nhà nu'ó'c ".
Ngày 26/12/2015, Ban Tuyên giáo Trung uang có Huâng dn s 167HD/BTGTW trong do yen cu "Ban Tuyên giáo CthC tinh üy, thành iy, a'áng I'iy
trzrc thu5c Trung u'ollg, Uy ban Trung ircrng Mit trn T quc Vit Nam và
Trung u'o'ng các td chá'c chInh trj - xã hi là cci quan chz tn, là dáu mOi chInh tO
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ch&c thicc hin diu tra du lun xa h3i trong phgm vi cl/a phuv'ng, ngành, doàn
the'."
Thirc hin Kt lun s 100-KL/TW ngày 18/8/20 14 cUa Ban BI thir,
Huthig dn s 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 cüa Ban Tuyên giáo Trung
uo'ng và Thông báo s6 16-TB/TU ngày 03/8/2008 cUa Van phông Thành üy
thông Mo ' kin chi dao cUa Thung trirc Thành Uy v vic t chic mng luOi
nghiên ciru, nâm bat dir lutn xâ hi, Ban Tuyên giáo Thành üy là du môi chInh
th chirc thrc hin diu tra dir 1un x hi và cong b kt qua diu tra dir 1utn xä
hi trong phm vi Thành ph& gui báo cáo kt qua diu tra v Vin Nghiên ciru
Dir lun xä h)i thuc Ban Tuyên giáo Trung uong; Ban Thumg v11 Thành üy.
D trin khai thirc hin các nhim vii neu trên, Ban Tuyên giáo Thành Uy
phát sinh mt s ni dung, müc chi th?c hin cOng tác diu tra dir lun xâ hi.
Tuy nhiên, hin nay Trung ucing và Thành pM chira ban hành van bàn quy djnh
v các ni dung chi và mirc chi thirc hin hoat dng diu tra dir lun xà hi.
Can cu1r dim h, khoãn 9, Diu 30, Lut Ngân sách nhà nuc näm 2015,
khoãn 3 Diu 21 Nghj djnh s 163/20161ND-CP ngày 21/12/2016 cüa ChInh
pM quy djnh chi tit thi hành mt s diu cüa Lut Ngân sách nhà nuóc näm
2015 và dim d khoàn 5 Diu 19 Lut T chu1rc chinh quyn dja phirmig näm
2015, HDND c.p tinh có quyn han: Quye't cl/nh các che' clç5 chi ngân sách cle'i
vái m5t so nhim vy chi có tInh che't cic thu a cl/a phwo'ng ngoài các che' clç5, tiêu
chuân, cl/nh m&c chi ngân sách do ChInh phz, Bç5 trwàng Bç5 Tài chInh ban hành
clê thzrc hin nhim vy phát trie'n kinh te' - xâ hi, báo clam trt 4t', an toàn xâ h5i
trên cia bàn, phIi hcrp vó'i khá náng can cle'i cüa ngán sách cl/a phu'oiig và chjnh
sách thu hit, khuyln khIch cldi vO'i can b(5, cOng chi'c, viên ch&c, ngu&i lao dç5ng
lam viçc tgi cl/a phu'crng phit hcip vó'i clie'u kiên, khá nàng ngân sách cia cl/a
phztong và quy cl/nh cüa c0 quan nhà nu'&c cá'p trên.
D phuic v1i cho Cong tác länh dao, chi dao cUa Thành Uy Ha Ni, dam bão
hoàn thành nhim vii duçc giao, gop phan nâng cao chat lucing cong tác tir
tuâng, cOng tác diu tra, nam bat, nghiên cu1ru dir lun xà hi, vic xây dimg
Ngh quyt quy djnh mt s ni dung chi và müc chi thirc hin cong tác diu tra
dir 1un xã hi là can thi& và dUng tham quyn. UBND Thành pM trInh Thuthig
trçrc HDND Thành pM xem xét, thông qua d nghj xây dirng Nghj quyt quy
djnh m)t s ni dung chi và mu1rc chi thirc hin cOng tác diu tra dir 1un xà hi
cUa thành pM Ha Ni.
II. MUC DICH, QUAN DIEM ciii DiO XAY DUNG NGHJ QUYET
1. Mic thch:
Ban hành Nghj quy& quy djnh mt s6 ni dung chi và mUc chi thrc hin
cong tác diu tra dir lun xâ hi cUa thành pM Ha Ni.
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2. Quan diem chi do:
Thirc hin theo diing chü triro'ng cUa Bang, quy djnh cüa pháp 1ut, Lust
Ngân sách nhà nithc, các quy djnh hin hành cüa Trung uang, Thành pM và phü
hçp diu kin thirc tin cUa thành pM Ha Ni.
III. BO CUC CUA NGH QUYET:
Dir thão Nghj quyt quy djnh mt s ni dung chi và müc chi thirc hin
Cong tác diu tra du 1un xä hi cUa thành pM Ha Ni. gm 2 Diu, ni dung c1i
th nhis sau:
- Diu 1: Quy djnh mt s mt s ni dung chi và m1rc chi thrc hin cong
tác diu tra du 1utn xa hi cUa thành pM Ha Ni.
- Diu 2: Diu khoãn thi hành.
IV. NGUYEN TAC XAY DUNG:
Các mirc chi phU hçip vri yêu cu thrc tin và khã näng can di ngân
sách.
V. NQI DUNG C

BÀN CUA NGH QUYET

1. Phim vi áp diing:
Quy djnh nOi dung chi và mirc chi thrc hin Cong tác diu tra du 1un xä
hi cUa thành pM Ha NOi.
2. Di ttrçrng áp diing: Ban Tuyên giáo Thành üy Va CáC CG quan lien
quan.
3. Quy djnh cii th:
Quy dnh ni dung chi và müc chi thirc hin cong tác diu tra du 1un xä hi
cüa thành pM Ha Ni (chi tit theo Phii 1c dInh kern).
Ca s d xut: Viêc thixc hiên các cuc diu tra du luân x hi là can cir
khoa h9c giüp các ca quan lanh dao, quãn l có them thông tin tham khão trong
qua trinh xay dçrng, hoàn thin và t chüc thirc hin các chU truang, chInh sách
cüa Bang, pháp lut cüa Nba nuc. Kt qua diu tra du lun xa hi sê gop ph.n
dánh giá hiu qua thirc hin các chU truang, chInh sách cUa Bang, Nba nrnc.
Các nOi dung cong vic thixc hin cuc diu tra dir lutn xà hi tucmg tr nhu
cong vic thirc hin các cuc diu tra tMng kê do ngân sách Thành pM dam bão
theo quy djnh cüa Lut TMng kê ngày 23 tháng 11 näm 2015, ci th: ch9n
phuang pháp hInh thirc diu tra, xay drng phiu câu hOi diu tra, chQn mu (di
tucYng) diu tra, tp hutn diu tra vien, trin khai trên thiic dja, nhp dü 1iu xir
1 và phân tIch s6 1iu, vit báo cáo diu tra... Dng thñ, trong qua trinh t chüc
thrc hin së phát sinh các ni dung chi nhu các ni dung chi d t6 chirc thirc
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hin các cuc diu tra thng ké theo quy djnh cUa Lut Thng kê ngày 23 tháng
11 näm 2015.
Do 4y, UBND Thành ph d xut ni dung chi và müc chi thrc hin
cong tác diu tra du 1utn xä hOi cüa thành pM Ha Ni tiio'ng tir nhu ni dung và
miirc chi cUa các cuc diu tra tMng ké ngân sách Thành pM bão dam tai Phi
liic 01, Nghj quy& s 22/2016/NQ-HDND ngày 08/12/20 16 cUa HDND thành
pM Ha Ni v vic quy djnh môt s chInh sách, ni dung, mirc chi thuc thm
quyn quyt djnh cUa Hi dng nhân dan Thành pM.
VI. NGUON KINH PHI THVC HIN: Ngân sách cp Thành pM
VII. TH1I GIAN DU' MEN TRINH THÔNG QUA NGHI QUYET:
UBND Thành pM dir kin trmnh HDNID Thành pM thông qua Nghj quyt quy
djnh mt s ni dung, miirc chi dc thU thuOc thm quyn cUa HDNID Thành pM tai
k' h9p giüa näm 2021 cUa HDND Thành ph&
VIII. UBND THANH PHO BE XUAT THUNG TRIJ'C HOND
THANH PHO:
- Dng v chU tnrang xay dirng Nghj quy& quy djnh mOt s ni dung chi
và mUc chi thirc hin cong tác diu tra du 1un xä hi cUa thành pM Ha Ni.
- Giao UBNID Thành pM trinh HDND Thành pM xem xét, thông qua; chi
do các Sâ, ban, ngành, dan vj lien quan t chUc thirc hin dam bão dUng quy djnh.
UBND Thành pM kInh d nghj Thumg tnrc HDND Thành pM xem xét,
quy& djnh./.
No'inl,ân:
- Nhiz trén;
- Chü tich UBND Thành pho;
- Các PCT UBND Thành phô;
- BTGTU, VPTU, STC;
- VPUB: CVP, các PCVP, NC, KT;
- Liru: VT, KT.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU T!CH

Chu NgQc Anh

PHU LUC
Quy djnh ni dung và mu'c chi cüa các cuc Diu tra dif 1un xã hi
do ngân sách Thãnh phô dam bão
1. H trç Ca quan chü trI t chirc cuc diu tra du 1un x hi xây dirng
phuang an diêu tra, 1p mu phiêu diêu tra và tong hcip, phân tIch, dánh giá kêt
qua diêu tra theo phucmg thirc khoán. Mirc khoán (dä bao gôm chi hOi nghj, h9p
hOi dông thâm djnh, nghim thu, chi thuê chuyên gia ch9n mu diêu travà các
khoãn chi khác lien quan tnrc tiêp den phuang an diêu tra, 1p mâu phiêu diêu
tra và tong hçp, phân tIch, dánh giá kt qua diu tra) nhu sau:
a) Chi xay dirng phucmg an diu tra và 1p mu phiu diu tra: Ti da 30
triu dông;
b) Chi tng h9'p, phân tIch, dánh giá két qua diu tra: Ti da 10 triu dng.
Thy theo quy mô, tInh chit cüa cuôc diu tra, Thu tnrâng ca quan chü trI to
chüc diêu tra quyêt djnh müc khoán cii the dôi vâi mi hot dng nêu trên cho
phü hçip. ThU trueing cd quan, dan vj duçic giao khoán ducyc quyêt djnh nOi dung
và mUc chi trong phtm vi kinh phi ducc giao khoán dë dam bão thirc hin nhim
VU.
2. Chi xay dirng s tay nghip vi cho diu tra viên theo quyt djnh cUa cp
có thâm quyên: Ni dung và mUc chi áp ding theo quy djnh ye chi biên soan
giáo trInh dao t?o cho các ngành dào tto trung cap chuyên nghip theo quy djnh
tai Thông tu so 76/201 8/TT-BTC ngày 17/8/2018 cUa B Tài chInh quy djnh ni
dung chi, mUc chi xây dirng chuang trInh khung và biên soan chuang trInh, giáo
trinh mon hçc dôi vâi giáo diic dai h9c, giáo dic nghe nghip.
3 Chi in tai hëuhuang dn diêu tra, so tay nghiêp vu cho diêu tra viën,
phiêu Diêu tra, biêu mâu diêu tra, xuât bàn an phâm diêutra (nêu có): Thirc hin
theo quy djnh cUa pháp lut hin hành ye dâu thâu mua sam thu&ng xuyên nhäm
duy tn hott dng cUa các ca quan, dan vj cUa nhà nuâc.
4. Chi tp hu.n nghip v1i diu tra: Ni dung và mUc chi thirc hin theo ch
d chi tiêu hOi nghj duçc quy djnh tti Thông tu so 40/2017/TT-BTC ngày
28/4/2017 cUa B Tài chInh quy djnh chê d cong tác phi, chê dO chi hOi nghj;
Phii 1ic so 03, Nghj quyêt sO 09/2017/NQ-HDND ngày 05/12/2017 cUa HDND
Thành phô ye vic quy djnh mUc chi cong tác phi, chi hOi nghj dôi vth các ca
quan, dan vj cUa thành phô Ha NOi (sau day gci tat là Phii hic 03, Nghj quyêt so
09/201 7/NQ-HDND).
5. Chi tin công:
a) Tin cong thue ngoài:
- Các nOi dung chi thuê ngoài: Rà soát, 1p danh sách dôi tucmg duçc diëu
tra (chi thrc hin trong tnthng hqp can thiêt phãi thue ngoài dôi vi cuOc diêu
tra du lutn xä hOi duçc tin hành diêu tra lan dâu tien hoc cãc cuOc diêu tra có
thay di v di tuçlng duqc diêu tra theo quy djnh cUa phuang an dieu tra), thu
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thp s 1iu diu tra, phüc tra phiu diu tra, phiên djch ting dan tc kiêm dn
duOng, thuê ngu?ñ dan dithng không phãi phiên djch.
- V müc chi: Mirc tin Cong bInh quail thuê ngoài d thirc hin các cong
vic nêu trên duçc tInh theo müc tiên luo'ng tôi thiêu vUng cao nhât tInh theo
ngày do Nba nuàc quy djnh tai thai diem tiên hành diêu tra. Trong phm vi d1r
toán duçc giao, tUy vào dja bàn cii the, ca quan chü trI diêu tra quyêt djnh müc
thanh toán tiên cong thirc hin CáC Cong vic nêu trên cho phü hcip.
Riêng dM vâi tin cOng cüa ngu?ii dn dung không phãi phiën djch: Mirc
chi bang 70% mirc tiên cong thuê ngithi phiên djch kiêm dn dix&ng.
b) Truông hçip cong chiirc Van phông - Th6ng ke c.p xã, phixng, thj trn
tham gia rà soát, 1p danh sách dan vj duçc diêu tra, thu thp so 1iu diéu tra,
phüc tra phiêu diêu tra duçc chi h trg bang 50% müc tiên Cong thuê diêu tra
viên thông ke quy djnh tai diem a miic nay;
c) Tru&ng hçp cutc diu tra Co ni dung diu tra chuyên sâu, phüc tap,
không sir dicing diêu tra viên thông ke thuê ngoài ma sü dung cOng chirc, viên
chüc cüa ca quan, dan vj de thirc hin diêu tra thi duçc thanh toán không qua
50% mirc tiên cong thuê diêu tra viên thông ke quy djnh ti diem a miic nay.
Di vâi tru?mg hçp cong chiic, vien chCrc cüa ca quail, dan vj th%rc hin
diêu tra ngoài gi hành chInh thI dlx?c thanh toán tôi da không qua müc tiên
cong thuê diêu tra vien quy djnh tii diem a mvc nay và không duc thanh toán
tiên luung lam ngoài gi, phii cap cOng tác phi.
Thu truâng ca quail, dan vj thirc hin diu tra quy& djnh ci'r ngui cO
chuyën mon nghip vi thông kê, cO kinh nghim khai thác thông tin tham gia
thu thp thông tin diêu tra, phüc tra phiêu diêu tra (ngoai nhim v1i thumg
xuyên) theo yêu câu cUa phucmg an diêu tra.
d) Can ci phuong an diu tra duc phe duyt, thU truâng ca quan chU tn t
chUc diêu tra thirc hin khoán tiên cong diêu tra quy djnh ti diem a, b và C miic
nay theo so phieu dieu tra phU hp vâi dja bàn diêu tra. Vic thanh toán tien cho
dieu tra vien thông kê can cU biên bàn nghim thu sO 1ung, chat 1ung phieu
diêu tra và so tiên cong theo phieu diêu tra.
6. Chi cOng tác kim tra, giám sat hoat dng diu tra, phUc tra phiu diu
tra: Ni dung và mUc chi thirc hin theo che dO cong tác phi quy djnh tai ThOng
tu so 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/20 17 cUa BO Tài chinh; Phii 1iic 03, Nghj
quyêt sO 09/20171NQ-HDND.
7. Chi cho déi tuqng cung dtp thông tin; mUc chi ci th nhu sau:
a) Di vâi cá nhân:
- DuOi 30 chi tieu hoc 30 chi tiêu: T& da 40.000 dng/phiu.
- Tren 30 chi tieu dn 40 chi tieu: T6i da 50.000 dng/phiu.
- Tren 40 chi tieu: Tôi da 60.000 dng/phiêu.
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b) Di vâi t chirc (khong bao gm các cci quan, dan vi cüa nba nrnrc thrc
hin cung cap thông tin theo quy djnh):
- Duii 30 chi tiêu hoc 30 chi tiêu: Ti da 85.000 dng/phiu.
- Trén 30 chi tiêu dn 40 chi tiêu: Tôi cIa 100.000 dông/phiu.
- Trén 40 chi tiêu: Ti cIa 115.000 dông/phiu.
c) [Mi vi to chüc là cci quan, dan vj cUa nhà nuâc thirc hin cung cp
thông tin theo quy djnh: Can cir vào hInh thüc cung cap thông tin, cci quan chü
trI to chüc diêu tra quyêt djnh müc h trçY C%i the cho phü hçp. Trwmg hçip dôi
tuçmg cung cap thông tin là các cci quan, dan vi cüa nba nrnc mirc chi h tr?
cung cap thông tin bang 50% m1rc chi quy djnh tai diem b miic nay.
8. Chi 4n chuyn tài lieu diu tra, thuê xe phiic v11 diu tra thirc dja: Thanh
toán theo giá ghi trên ye, hóa dan mua ye, hóa dan và hçTp dông 4n chuyên.
Truô'ng hçp 4n chuyên a dja bàn không có phucing tin 4n tâi cüa to chirc, cá
nhân kinh doanh 4n tãi hành khách theo quy djnh cüa pháp lut ma phãi thuê
phucing tin 4n tãi khác thI thu trtx&ng cci quan, dan vj diêu tra xem xét quyêt
djnh cho thanh toán tien thuê phucing tin 4n chuyên trên cci sâ hçip dông thuê
phucing tin hotc giây biên nh.n vài chü phuang tin theo mirc giá thuê trung
bInhthirc té dja phuong trong phm vi dir toán duçc giao hotc thanh toán tôi
da bang 0,2 lit xäng/km tinh theo khoãng each dja giai hành chinh và giá xäng
tai thai diem si:r dung.
9. Chi xi:r l kt qua diu tra:
a) Nghim thu, kim tra, dánh ma s, lam sch và hoàn thin phiu diu tra:
Thrc hin khoán tiên cong trën cci sâ tiên thu lao thuê diêu tra viên thu thp so
lieu; mirc khoán cii the tuy theo tInh chat phirc tp cUa phiêu diêu tra trong các
cuc diêu tra, nhung tôi cIa không qua 7% tiên cong chi trã diêu tra viên thu thip
so lieu;
b) Chi xay dirng phn mm tin h9c d nh.p tin và xi:r l, tang hçip so lieu
diu tra (nëu can thiêt); chi nhp tin và xir l dü lieu, tong hçip so lieu;
c) Xãy drng cci sâ dü lieu, duy trI trang Web, xut bàn các san phm din
tü ye kêt qua diëu tra.
Nôi dung và mCrc chi cUa dim a, b miic nay thc hin theo quy djnh tai
Thông tu sO 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 cüa B Tài chinh huàng dan
müc chi tao 1p thông tin din tir nham duy trI hoat dng thuang xuyén cüa Ca
quail, dan vj s1r diing ngân sách nhà nuàc và Thông tu lien tjch sO
19/2012/TTLT-BTC-BKH&DT-BTTTT ngày 15/02/2012 cüa B Tài chInh, B
K hoach và Dâu tu, B Thông tin và Truyên thông huOng dan quán l và sir
dicing kinh phi thirc hin Chuang trInh quOc gia ye 11ng diing cOng ngh thông tin
trong hoat dng cña cci quan nhà nuic. ThU tnrO'ng cci quan, dan vj chU tn diêu
tra chju trách nhim trong vic quyt djnh ni dung chi nay dam bão tiêt kim.
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10. Chibiên soan n phm diu tra (nu có): Th%rc hin theo quy djnh tti
Nghj djnh so 18/2014/ND-CP ngày 14/3/20 14 cUa ChInh phU quy djnh ye ché
d nhutn but trong 1mb vrc báo chI, xut ban.
11. Chi cong b kt qua diu tra: Thy theo tInh chAt và sir cAn thit cUa
cuc diëu tra du 1u,n xa hi, Thu tnthng ca quan chU trI diêu tra quyêt djnh vic
cong bô kêt qua diêu tra trên các phuang tin thông tin dai chiing, báo cáo ca
quan chirc näng hotc to chic hi nghj dê cong bô. Ni dung và mic chi to chic
hi nghj dê cOng ho kêt qua diëu tra thirc hin theo chê dO chi to chüc hOi nghj
quy dnh tai Thông tu sO 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 cUa BO Tài chInh;
Phu 1iic 03, Nghi quyêt so 09/2017/NQ-HDND; chi cong bô trên các phucmg
tin thông tin dai chüng: Thirc hin theo quy djnh cUa pháp lut hin hành ye
dâu thâu mua sam thu?mg xuyên nhäm duy trI hot dng cUa các cci quan, dcm vi
cüa nhà nuâc.
12. Các khoãn chi khác lien quan dn cuOc diu tra, bao gôm:
a) Van phOng phAm, thông tin lien lac, xäng xe và các Khoãn chi phi khác
d thirc hin nhim vi1 lien quan trirc tiêp den cong tác diêu tra: Müc chi can cir
vào hóa dan, chimg tü chi tiêu hçp pháp và trong phim vi diii toán duçic cap cO
thâm quyên giao;
b) Phiên djch (nu co), biên djch tài 1iu nuâc ngoài phic vii diu tra: Muc
chi thirc hin theo quy djnh ye chi phien djch, biên djch tai Thông tu so
71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 cüa BO Tài chInh quy djnh chê dO tiêp khách
nucic ngoai vao lam viec tai Viêt Nam, ché do chi to chuc hOi nghi, hOi thao
quôc tê tti Vit Nam và chê dO tiêp khách trong nuOc; Phii 1iic sô02, Nghj quyêt
so 03/2019/NQ-HDND ngày 08/7/2019 cüa HDND Thành phô ye vic quy djnh
chê dO tiêp khách nuc ngoái vào lam viêc t.i Vit Narn, chê dO chi to chuc hOi
nghj, hOi thão quôc tê tai Vit Nam va chê dO chi tiep khách trong nuc cUa
thành phô Ha NOi;
c) Lam ngoài gi: Trong phm vi dir toán dixgc giao, thU trixng ca quan,
dan vj thrc hin diêu tra thanh toán tien lam them gi theo quy djnh tai Thông
tu lien tjch so 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 cUa BO NOi vu, B
Tài chinh hung dn thirc hin che dO trã luong lam vic vào ban dêrn, lam them
gi dôi vi can bo cong chUc, viên chUc và các van ban sUa dOi, bô sung (nêu
có).
13. Chi diu tra thU d hoan thin phucmg an, phuang pháp, chi lieu, djnh
mUc công, mâu phieu diêu tra:
D& vOi cuOc diu tra duçc tin hành diu tra lAn dAu tiên, ThU trung ca
quan, don vj chU tn diu tra quyt djnh diu tra thU trong trung hçTp cAn thi&
trong phm vi dir toán duçc giao d hoàn thin phuong an, phuong pháp, chi
tiêu, djnh mUc cOng, mu phiu diu tra. NOi dung, mUc chi diu tra thU thrc
hin theo các quy djnh tuang Ung tai quy djnh nay.

UY BAN NHAN DAN
THANH PHO HA NQI
S:

/BC-UBND

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Doc Ip - Ttr do - Hinh phüc
Ha N5i, ngây tháng nám 2021

D1f THAO
BAO CÁO DANH GIÁ TAC DQNG CUA CHINH SÁCH
Mt s ni dung chi và mCrc chi thirc hin
các cuc diêu tra dir 1un xa hi cüa thành phô Ha Ni.
Thirc hin Lu.t ban hành van bàn quy pham pháp lut, UBND Thành phô
kInh trInh Thuô'ng trirc Hi dng nhân dan Thành ph xem xét, chp thun d
nghj xây dirng Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan Thành ph quy djnh mOt s nôi
dung chi và müc chi thirc hin cong tác diu tra xà hi hc cüa thành phô Ha Ni.
UBND Thành phô báo cáo dánh giá tác dng cüa chInh sách nhu sau:
1. Tong quan:
1.1. Phzm vi áp ding:
Quy djnh ni dung chi và mirc chi thrc hin cong tác diu tra du lun xà hi
cüa thành ph Ha Ni.
1.2. Di 1w9ng up dyng: Ban Tuyên giáo Thành Uy Va CáC Ca quan lien
quan.
1.3. Quy djnh cy thl:
Quy djnh ni dung chi và müc chi thirc hin cong tác dMu tra du 1un xà hti
cüa thành phô Ha Ni: Tuang tr nhu ni dung và mirc chi cüa các cuc diêu tra
thông kê ngán sách Thành phó bão dam tti Phij 1iic 01, Nghj quy& s
22/2016/NQ-HDND ngày 08/12/2016 cUa HDND thành pM Ha Ni ye vic quy
djnh mt so chinh sách, ni dung, mirc chi thuc thm quyn quy& djnh cüa Hi
dng nhân dan Thành pM.
1.4. Dr kiln kinh phi thtc hin diu tra dw lun xd hi cüa thành phô
Ha N5i:
Ban Tuyên giáo Thành üy dir kin trong mt näm th%rc hin 2-3 cuc diu tra
dix 1un xà hi có quy mO 2.000 phiu; näm 2021, kinh phi thirc hin diêu tra dix lun
xà hi cUa thành pM Ha Ni dr kin là 402 triu dng trong khã nng can d& cüa
ngân sách Thành phô
2. Dánh giá tác dng cüa chinh säch:
2.1. Quy utjnh n3i dung chi và mác chiphyc vy thyc hin cong tdc diu Ira
du' luçln xd h3i cüa thành phi' Ha N3i:
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Tti Kt 1un s 100-KL/TW ngày 18/8/2014 cüa Ban BI thu vic vic dôi
mdi, nâng cao chat luçing cong tác diu tra, nm bAt, nghien ciru du 1utn x hi;
ngày 26/12/20 15, Ban Tuyên giáo Trung uang có Hithng dn s 167-HD/BTGTW
trong do "Ban Tuyên giáo các tinh z'iy, thành zy, dáng üy trrc thu5c Trung u'cmg,
Uy ban Trung uc1ng Mt trn To quOc Vit Nam và Trung u'ung các tO ch'c chInh
trj - xâ hi là cci quan chz tn, là dau mi chInh t chic thy'c hin dieu tra du' luçn
xã hi trongphçim vi djaphu'crng, ngành, doàn thea."
Can cü Kt lun s 100-KL/TW ngày 18/8/2014 cüa Ban BI this, HuO'ng
dan so 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 cUa Ban Tuyên giáo Trung uong và
Thông báo s 1 6-TB/TU ngày 03/8/2008 cUa Van phOng Thành Uy thông báo
kin chi dto cüa ThuO'ng trrc Thành Uy v vic th chirc mng 1ui nghien c1ru,
näm bat du lun xã hi, Ban Tuyên giáo Thành üy là du mi chInh to chirc thirc
hin diêu tra du lun xä hi và cong bé kt qua diu tra du lun xà hi trong pham
vi Thành phô, g1ri báo cáo kt qua diu tra v Vin Nghiên cihi Dis lu,n xà hi
thuOc Ban Tuyên giáo Trung uang; Ban Thithng vii Thành üy.
fM trin khai thirc hin các nhim vi nêu trên, Ban Tuyên giáo Thành üy
phát sinh mt sO ni dung, müc chi thrc hin cong tác diu tra du lun xà hOi.
Tuy nhiên, hiên nay Trung uo'ng và Thành pM chua ban hành van bàn quy djnh
ye các ni dung chi và müc chi thirc hin boat dng diu tra du 1un xà hi.
D phiic v11 cho cong tác lành dao, chi dao cüa Thành üy Ha Ni, dam bão
hoàn thành nhim v11 duçc giao, gop phn nâng cao chat luçmg cong tác tu tuâng,
cOng tác diu tra, nAm bAt, nghiên ciru du lun xâ hi
can cir quy djnh cüa Lust Ngân sách Nhà nisàc và Lut to chirc chinh quyên dja
phucmg; vic xây dirng Nghj quyt quy djnh mt sé ni dung chi và müc chi thirc
hin cong tác diêu tra du lu.n xä hi là cn thit và dung thâm quyên. UBND
Thành pM trInh Thu&ng trrc HDND Thành pM xem xét, thOng qua d nghj xây
dirng Nghj quyt quy djnh mt s ni dung chi va müc chi thrc hin Cong tác diêu
tra du lun xà hi cUa thành pM Ha Ni.
2.2. Dánh giá tác dng:
2.2.1. Tác d3ngxd h3i:
GOp phn nng cao chAt krçmg cong the diu tra, nAm bAt, nghiên ci'ru du lun xã
hi nhAm nAm bAt, tp hqp kjp th?xi, sat thrc tam tis, tInh cam, chI, nguyen v9ng cUa
Nhãn dan v nhttng vAn d, sr kin cO tInh thai sir trong nuâc và the giài, dc bit là dôi
vci các chU truong, chInh sách cüa Dãng và Nba nuâc; giUp các co quan lânh dao, quân
l cO them thông tin tham khão trong qua trInh xây dirng, hoàn thin và to chüc thirc
hin các chU truang, chInh sách cUa Dang, pháp lut cüa Nba nuóc; là mt khãu quan
tr9ng, cAn thi& trong xay dmg, ban hanh, to chüc thirc hin, dánh giá két qua thirc hin
các chU tnio'ng, chInh sách cUa Dâng, Nba nithc. Kinh phi phát sinh thirc hin cac cuc
diu tra th6ng ké du lun xà hi trong khã näng can d& cUa ngân sách Thành phO.
2.2.2. Tác d3ng cña thu tyc hành chInh:
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Không phát sinh them thu tiic hành chInh
2.2.3. Tdc d3ng cüa h thngpháp lult:
- Thirc hin diing các quy djnh cUa pháp 1ut và dáp irng duçic yêu cu cUa thirc
tiên.
- Vic d xuAt Hi dng nhãn dan Thành ph ban hành Nghj quyt phU hçp, diing
thâm quyên quy djnh tti Lut To chirc chInh quyn dja phuong; Lut Ngân sách nhà
nuOc näm 2015.
3.Lykin:
H so d nghj xay dimg Nghj quyt "Quy djnh nOi dung chi và mu1te chi phiic
vi th%rc hin cong tác diêu tra dir 1un xA hi cüa thành ph6 Ha Ni" dã gi1ti den sa
Tur pháp dê thâm djnh và Van phông Thành Uy, Ban Tuyên giáo Thành Uy 1y
kiên gOp , dê nghj thông qua tai cuc hp t.p th UBND Thành ph& H so dê nghj
xay dçrng Nghj quyêt cOng du?c dang trên Cng giao tip din ti1t cUa Thành ph
dê lay kiên các to chu1rc và nhân dan.
4. Giám sat và dánh giá:
a. Co quan chiu trách nhim t chu1rc thi hành: Ban Tuyên giáo Thànhüy và các
to chu1rc, cá nhân lien quan.
b. Cor quan giám sat: Thung tnrc Hi dng than dan Thành ph& các Ban HOi
dông nhân dan Thành phô, các To di bi&i và các dai bi&i Hi dng nhãn dan Thành
phô giám sat vic thrc hin chInh sách.
5. Be xuât ban hãnh:
UBND Thành pM d xut Thu?mg trirc Hi dng nhân dan Thành phô:
- Dng v chU trwmg xay dirng Nghj quyt quy djnh mt s6 ni dung chi và
milrc chi thirc hin cong tác diu tra dir li4n xã hi cUa thành pM Ha Ni.
- Giao UBND Thành pM trInh HDND Thành pM xem xét, thông qua; chi dto
cac Sâ, ban, ngành, don vj lien quan t chu1rc th1rc hin dam báo dung quy djnh..1.
Noinhân:
- Nhu trén;
- ChU tjch UBND Thành ph&
- Các PCT UBND Thành pho;
- BTGTU, VPTU, STC;
- VPUB: CVP, các PCVP, NC, KT;
- Liru: VT, KT.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH

Chu Ngyc Anh

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc

HO! BONG NHAN DAN
THANH PHO HA NQI
S:

/202 1/NQ-HDND

Ha Nói, ngày

tháng nàm 202]

DI)' THAO
NGHJ QUYET
Nghj quyt quy djnh mt s ni dung chi và mire chi thirc hin cong tãc
diêu tra dir lun xã hi cüa thành phô Ha Ni (khOa XVI k hQp thfr...)
HQI BONG NHAN DAN THANH PHO HA NO!
KHOA... -KYHQPTHJ5'...
(Tir ngày /

/2 02] dIn ngày / /2 02])

Can ci Lut Td ch&c chInh quyln dja phu'o'ng ngày 19/6/2015, Lut tha
dôi, bó sung m5t so diêu cüa Luat To chü'c C'hInh phi và Luçt To chj'c chinh
quyên dja phu'crng ngày 22/] 1/20]9,
Can c& Lut Ban hành van ban quyphgm pháp lut ngày 22/6/2015,
Can c&Lu4ItNgân sách nhà nirO'c ngày 25/6/2015,
Can c&Ngh/ djnh s 163/2016/ND-C'P ngày 21/12/2016 cza C'hInhphá quy
djnh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cia Lut Ngán sách nhà nirác 20]5,
Can c& Thông tu' sd 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 cüa Bô Tài chInh
ye quy djnh chi tiêt và hu'&ng dan dii hành m5t sO diêu cja Nghj dfnh
]63/20]6/ND-CP ngày 21/12/2016 cta ChInhphü quy djnh chi tiêt thi hành m5t
so diêu cta LuçIt Ngán sách nhà nzthc,
Xét Ta trinh s
/TTr-UBND ngày / /2021 cia UBND Thành ph vl
viçc ban hành quy d/nh m3t sO
dung chi và m&c chi thirc hiçn cOng tác diêu
tra du' lun xâ hQi cia thành phO Ha Nói, Báo cáo thám tra so
../BC-HDND
ngày / /202 1 cia Ban Kinh tê và Ngán sách, Báo cáo giái trInh, tiêp thu sO
/BC-UBND ngày / /2021 cia UBND Thành phO; kiên tháo lun và biêu
quyêt cüa dgi biêu HDND Thành phO.
QUYET NGH:
Biêu 1. Quy djnh ni dung chi va mi'rc chi thirc hin cong tác diu tra du
1utn xä hi cüa thành phô Ha Ni, cii the nhu sau:
1. Phtm vi áp diing: Quy djnh nOi dung chi và mcrc chi thrc hin cong tác
diêu tra du 1un xä hi cUa thành phô Ha NOi.
2. DM tiiçmg áp diving: Ban Tuyên giáo Thành Uy và cac co quan 1in quan.
3. Quy djnh cii th& Quy djnh ni dung chi và mirc chi thirc hin cOng tác diu
tra du 1u.n x hi cUa thành phô Ha Ni.
(Chi tIt theo Phy lyc dInh kern,)
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4. Ngun kinh phi thirc hin: Ngân sách cp Thành ph&
Diu 2.
1.Giao Uy ban nhân dan Thành pM t chüc thirc hin các quy djnh cüa Nghj
quyêt.
Tmng hçip van bàn duçc dn chiu ti Nghj quyt nay duçc sira di, b sung,
thay th b.ng các van bàn khác cUa cp CO thm quyn thI áp diing theo các van bàn
sira di, b sung hoac thay th.
2. Giao Thu?mg trirc Hi dng nhan dan Thành ph& các Ban HOi dng nhân
dan Thành pM, các T dti biu và các dai biu Hi dng nhân dan Thành pM giám
sat thirc hin Nghj quy&.
3. D nghj Uy ban Mt trn T quc Vit Nam thành pM Ha Ni và cac t
chirc chinh tij - xã hi pMi hçvp tuyen truyn và giám sat vic thirc hin Nghj quyt.
Nghj quy& duqc Hi dng nhân dan thành pM Ha Ni khoá ,..., k' h9p thir
thông qua ngày / /202 1 và cO hiu 1irc thi hành sau 10 ngày kê tr ngày k.
Noi nhân:
- Uy ban thu?mg viii Quc hi;
- ChInh phü;
- Van phông ChInh phU, Van phông Quôc hi;
- Ban cong tác DB cüa UBTVQH;
- Các B: Tu pháp, Tãi chInh;
- Thtrmg trrc Thành üy Ha Ni;
- Doan di biêu QuOc hi thành phô Ha Nii;
- Thu?xng trirc HDND, UBND Thânh phô;
- Dai biêu HDND Thãnh pho;
- Các Ban HDND Thành phô;
- VP Thành Uy, các Ban Dãng Thânh üy;
- VP HDND TP, VP UBND TP;
- Các sâ, ban, ngánh, doàn th Thành ph&
- TT HDND, UBND các qun, huyn, thj xã;
- Lixu: VT.

CHU TICH

Nguyn Ng9c Tuãn

PHU LUC
Quy djnh ni dung vã mirc chi cüa cãc cuc Diu tra dir 1un xA hi
do ngân sách Thãnh ph dam bão
(Kern theo Nghj quyt sd /2021/NQ- HDND ngày tháng närn 2021
cüa Hçi dông nhán dan Thành phó)
1. H trçi cci quan chü tn t chüc cuOc diu tra du 1un xà hi xây dimg
phuang an dieu tra, 1p mu phiêu dieu tra và tong hçip, phân tIch, dánh giá kêt
qua diêu tra theo phuang thirc khoán. Müc khoán (dä bao gôm chi hOi nghj, hp
hôi dong thâm djnh, nghim thu, chi thuê chuyên gia chçn mâu diêu travà các
khoãn chi khac lien quan trrc tiêp den phumig an diêu tra, l.p mâu phiêu diêu
tra và tong hçp, phân tich, dánh giá kêt qua diêu tra) nhix sau:
a) Chi xay drng phuong an diu tra và ltp mu phiu diu tra: Ti da 30
triu dông;
b) Chi tng hçp, phân tjch, dánh giá kt qua diu tra: Tôi da 10 triu dông.
Thy theo quy mô, tInh chit cüa cuc diu tra, ThU trti6ng ci quan chU tn to
chUc diêu tra quyêt djnh mUc khoán cii th dôi vi mi boat dng nêu trên cho
phU hçip. ThU trung c quan, dan vj duqc giao khoán dis?c quyêt djnh ni dung
và mUc chi trong phm vi kinh phi duçc giao khoán dê dam báo thirc hin nhim
VU.
2. Chi xây drng s tay nghip vij cho diu tra viên theo quyt djnh cUa cp
CO thâm quyên: Ni dung và müc chi áp d%ing theo quy djnh ye chi biên soan
giáo trInh dào tao cho các ngành dào tao trung cap chuyên nghip theo quy djnh
tai Thông tu so 76/201 8/TT-BTC ngày 17/8/2018 cUa B Tài chinh quy djnh ni
dung chi, mUc chi xây dirng chuong trInh kbung và biên soan chuang trInh, giáo
trInh mon h9c dôi vi giáo dc dai h9c, giáo diic nghê nghip.
3. Chi in tài 1iu huàng dn diu tra, s tay nghip v1i cho diu tra viên,
phiëu Diêu tra, biêu mâu diêu tra, xuât bàn an phâm dieu tra (nêu có): Thirc hin
theo quy djnh cUa pháp 1utt hin hành v dau thâu mua sam thung xuyên nhäm
duy trI boat dng cUa các ca quan, dan vj cUa nhà nuc.
4. Chi ttp hun nghip v1i diu tra: Ni dung và mire chi thirc hin theo ch
dO chi tiêu hOi nghj duçrc quy djnh tai Thông tu so 40/2017/TT-BTC ngày
28/4/2017 cUa Bô Tài chInh quy djnh chê dO cong tác phi, chê dO cbi hOi nghj;
Phit 1iic sO 03, Nghj quyêt so 09/2017/NQ-HDND ngày 05/12/2017 cUa HDND
Thành phO ye vic quy djnh mire chi Cong tác phi, chi hOi nghj dôi vâi các co'
quan, don vi cUa thành phô Ha NOi (sau day gi tat là Phit liic 03, Nghj quyêt so
09/2017/NQ-HDND).
5. Chi tin công:
a) Tin cOng thue ngoài:
- Cac nOi dung chi thuê ngoài: Rà soát, 1p danh sách di tuçing duçc diu
tra (chi thirc hin tnong tnuO'ng hçip cn thiët phãi thuê ngoài dôi vâi cuOc diêu
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tra du luân xà hôi duac tin hành diu tra 1n dAu tiên hoäc các cuc diu tra có
thay doi ye dôi tuçng duçc diu tra theo quy djnh cüa phuong an diêu tra), thu
thtp so 1iu diêu tra, phüc tra phiêu diêu tra, phiên djch tiêng dan tc kiêm dan
duô'ng, thuê ngii?i dan dithng không phãi phiên djch.
- V miirc chi: Mirc tin cong bInh quân thuê ngoài d thirc hin các cong
vic neu trên duçc tinh theo müc tiên hxang tôi thiêu vüng cao nhât tinh theo
ngày do Nhà nithc quy djnh ti thii dim tiên hành diéu tra. Trong phm vi dir
toán duçc giao, tUy vào dia bàn cii th, cci quan chU trI diêu tra quyêt djnh mirc
thanh toán tiên cong thirc hin cac cong vic nêu trên cho phü hçip.
Riêng dM vâi tin cong cüa ngui dn duông không phài phiên djch: Mirc
chi bang 70% m1c tiên cOng thuê ngui phiên djch kiêm dn du&ng.
b) Truô'ng hçp Cong chiirc Van phOng - TMng kê cp xâ, phu?mg, thj trân
tham gia rà soát, 1p danh sách dan vi duçc diêu tra, thu thp so 1iu diêu tra,
phic tra phiêu diêu tra duc chi ho tr bang 50% mirc tiên cOng thuê diêu tra
viên thông kê quy djnh tti diem a m1ic nay;
c) Trtthng hcTp cuc diu tra Co ni dung diu tra chuyên sâu, phiirc tap,
không si:r diing diêu tra viên thông kê thuê ngoài ma sü dung cOng chirc, viên
chüc cüa Co quan, dan vj dê thc hin diêu tra thI duçc thanh toán không qua
50% m1rc tiên cong thuê diêu tra viën thng ké quy djnh tai diem a mic nay.
D6i vOi trixO'ng hçip cong chirc, viên chüc cüa ca quan, don vj thirc hin
diêu tra ngoài giO hành chInh thI disçc thanh toán tôi da không qua müc tiên
cong thuê diêu tra viên quy djnh tti diem a miic nay và không duqc thanh toán
lien luang lam ngoài gi?, phii cap cOng tác phi.
Thu trueing Co quan, dan vj thirc hin diu tra quyt djnh cir ngu?ñ có
chuyên mon nghip v11 thông kê, có kinh nghim khai thác thông tin tham gia
thu thp thông tin diêu tra, phüc tra phiêu diêu tra (ngoai nhim vu thung
xuyên) theo yeu câu cüa phuang an diêu tra.
d) Can cir phuang an diu tra dixçyc phé duyt, thu tru&ng co quan chü tn t
chic diêu tra thirc hin khoan tiên cOng diêu tra quy djnh ti diem a, b và c mic
nay theo sO phiêu diêu tra phü hqp vi dja bàn diêu tra. Vic thanh toán tiên cho
diêu tra viën thông kê can cir biên bàn nghim thu sO luqng, chat lixçmg phiéu
diêu tra và sO tiên cOng theo phiêu diêu tra.
6. Chi cOng tác kim tra, giám sat hoat dng diu tra, phüc tra phiu diu
tra: Ni dung và müc chi thirc hin theo chê d cOng tác phi quy djnh tai Thông
tu sO 40/2017/TT-BTC ngày 28/ 4/2017 cUa B Tài chinh; Phii 1ic 03, Nghj
quyêt sO 09/2017/NQ-HDND.
7. Chi cho di tugng cung cp thông tin; muc chi cii th nhu sau:
a) Di v1i cã nhãn:
- DuOi 30 chi tiêu hotc 30 chi tiêu: Ti da 40.000 dng/phiu.
- Trên 30 chi tiêu dn 40 chi tiêu: T6i da 50.000 dng/phiu.
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- Trên 40 chi tiêu: T6i da 60.000 dng/phiu.
b) Di vâi t chirc (khong bao gm các co quan, dan vj cüa nhà nithc thirc
hin cung cap thông tin theo quy djnh):
- Dithi 30 chi tiêu hoc 30 chi tiêu: Ti da 85.000 dng/phiu.
- Trên 30 chi tiëu dn 40 chi tiêu: Ti da 100.000 dông/phiêu.
- Trén 40 chi tiêu: Ti da 115.000 dông/phiêu.
c) Di vi t chüc là co quan, dan vj cüa nhà nithc thirc hin cung cp
thông tin theo quy djnh: Can cir vào hInh thirc cung cap thông tin, cci quan chü
trI to chirc diêu tra quyêt djnh mirc h trçY c11 the cho phü hçip. Tnrng hçip dôi
tuçmg cung cap thông tin là các ca quan, dan vj cUa nhà nuâc mirc chi ho trçY
cung cap thông tin bang 50% mirc chi quy djnh t?i diem b miic nay.
8. Chi 4n chuyn tài lieu diu tra, thuê xc phiic vi diu tra thirc dja: Thanh
toán theo giá ghi trên ye, hóa dan mua ye, hóa dan và hçip dông 4n chuyên.
Trithng hçip 4n chuyên a dja bàn không có phuang tin 4n tãi cüa to chcrc, cá
nhân kinh doanh 4n tãi hành khách theo quy djnh cüa pháp 1ut ma phãi thuë
phuung tin 4n tài khác thI thu tri.r&ng co quan, dan vj diêu tra xem xét quyêt
djnh cho thanh toán tiên thuê phiicing tin 4n chuyên trên ca sâ hçip dông thuê
phuang tin hotc giây biên nhtn vri chü phuo'ng tin theo müc giá thuê trung
bInh thirc tê a dja phi.rang trong phm vi dir toán duçxc giao hoc thanh toán tôi
da bang 0,2 lit xäng/km tinh theo khoáng each dja giai hành chInh và giá xäng
tti thai diem sir diving.
9. Chi xi:r 1 kt qua diu tra:
a) Nghim thu, kim tra, dánh ma s, lam sach và hoàn thin phiu diu tra:
Thirc hin khoán tiên cong trên cci sâ tiên thU lao thuê diêu tra viên thu thp so
lieu; mUc khoán ciii the tUy theo tInh chat phüc tp cUa phiêu diêu tra trong các
cuc diêu tra, nhung tôi da không qua 7% tiên cong chi trã diêu tra viên thu thp
sO lieu;
b) Chi xây drng phn mm tin h9c d nhtp tin và xU 1, tang hçip so 1iu
diêu tra (nêu can thiet); chi nhtp tin và xU l dü 1iu, tong hçTp so 1iu;
c) Xây dirng cci sa dU 1iu, duy trI trang Web, xu.t bàn các san phm din
tU ye kêt qua diêu tra.
Ni dung và mire chi cUa dim a, b miic nay thirc hin theo quy dnh tai
Thông tu so 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 cUa B Tài chInh huàng dan
mire chi tio ltp thông tin din tir nhäm duy tn hoit dtng thi.rang xuyên cUa Ca
quan, dan vi sir diing ngân sách nhà rnthc và Thông tu lien tjch so
19/2012/TTLT-BTC-BKH&DT-BTTTT ngày 15/02/2012 cUa B Tài chInh, B
Ké hoach và Dâu tix, Bô Thông tin và Truyên thông huâng dan quàn i và sir
dung kinh phi thirc hin Chuang trInh quOc gia ye img diving cOng ngh thông tin
trong hot dng cUa ca quan nhà nithc. Thu tnràng ca quan, dan vj chU trI diêu
tra chju trách nhim trong vic quyêt djnh ni dung chi nay dam bào tiêt kim.
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10. Chibiên soan n phm diu tra (nu có): Thirc hin theo quy djnh tai
Nghj djnh so 18/2014/ND-CP ngày 14/3/2014 cUa Chinh phü quy djnh ye chê
d nhutn but trong linh virc báo chI, xuât ban.
11. Chi cong b kt qua diu tra: Thy theo tinh chat vá si cAn thit cüa
cuc diêu tra du 1u.n xã hi, Thu tnthng ca quan chü tn diêu tra quyêt djnh vic
cong bô kêt qua diêu tra trên các phiwng tin thông tin di chüng, báo cáo ca
quan chüc näng hoic to chirc hOi nghj dê cong bô. Ni dung và rnüc chi tO chirc
hOi nghj dë cong bô kêt qua diêu tra thirc hin theo chê d chi tO chirc hi nghj
quy djnh tai Thông tu so 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 cüa B Tài chInh;
Phu luc 03, Nghj quyêt sO 09/2017/NQ-HDND; chi cong bô trên các phuang
tin thông tin dti chüng: Thrc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành ye
dâu thâu mua sam thung xuyên nhàm duy tn hoat dng cUa các co quan, dan vj
cüa nhà nuâc.
12. Các khoãn chi khác lien quan dn cuc diu tra, bao gôm:
a) Van phOng phAm, thông tin lien lac, xäng xe và các Khoán chi phi khác
dê thirc hin nhim vi lien quan tnrc tiêp den cong tác diêu tra: Mirc chi can cr
vào hóa dan, chü'ng t1r chi tiëu hçip pháp và trong pham vi dçr toán duçc cap có
thâm quyên giao;
b) Phiên djch (nu co), biên djch tài 1iu nuc ngoâi phic vii diu tra: Muc
chi thirc hin theo quy djnh ye chi phiên djch, biên djch tai Thông tu sO
71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 cüa B Tái chinh quy djnh chê d tiêp khách
nuac ngoai vao lam viêc tai Viêt Nam, chê do chi to chuc hôi nghi, hôi thao
quôc tê tai Vit Nam và chê d tiêp khách trong nuc; Phii hic so 02, Nghj quyêt
so 03/2019/NQ-HDND ngày 08/7/20 19 cüa HDND Thãnh phô ye vic quy djnh
ché d tiêp khách nmc ngoài vào lam vic tai Vit Nam, chê dO chi to chuc hOi
nghj, hOi thão quôc tê tai Vit Nam yà chê dO chi tiêp khách trong nithc cüa
thành phO Ha NOi;
c) Lam ngoài gi: Trong pham vi dir toán duçc giao, thU tnung ca quan,
don yj thc hin diêu tra thanh toán tiên lam them gii theo quy djnh tai Thông
tu lien tjch so 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 cUa BO NOi vu, BO
Tài chInh hithng dn thrc hin chê dO tnã lucing lam yiêc yào ban dêm, lam them
gi dOi vj can bO cong chUc, viên chuc va các van ban sUa dOi, bô sung (nêu
có).
13. Chi diu tra thU d hoán thin phuong an, phuong pháp, chi tiêu, djnh
mUc cOng, mu phiêu diêu tna:
D6i vâi cuOc diu tna ducic tin hành diu tna lAn dAu tiên, Thu trumg
quan, don vi thu trI diu tra quy& djnh diu tna thU tnong trueing hçip cAn thit
tnong pham yj di toán duc giao d hoàn thin phuong an, phuong pháp, chi
tiêu, djnh mUc cOng, mu phiu diu tra. NOi dung, mUc chi diêu tna thU thirc
hin theo các quy djnh tuong Ung tai quy djnh nay.

