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CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tur do - Hanh phIic
Ha Nç5i, ngày
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D1) THAO

BE CUNG CHI TIET Dif THAO NGHI QUYET

Ye vic quy dnh mt so ni dung chi và mu'c chi thuc thãm quyn
cUa Hi lông nhân dan thành ph Ha Ni
HQI BONG

NHAN DAN THANH PHO HA NQI
KHOA XVI- KY HQP THU....

(lit ngày /

/2022 dIn ngày / /2022)

Can thLuát TI ch&c chmnh quyln dfaphwyng ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Luát tha dôi, bó sung mç$t SI dilu cta Lut TI ch&c Chinh pht và Lut TI ch&c
chmnh quyln d/aphwo'ng ngày 22 tháng 11 nãm 2019,
Can c& Luçt Ban hành van ban quy pham pháp luçfIt ngày 22 tháng 6 nám
2015, Luát tha dli, bl sung mç5t sl dilu Lut Ban hành van ban quy phqm pháp
lut ngày 18 tháng 6 nám 2020;
Can c&Luat Ngân sách nhà nithc ngày 25 tháng 6 näm 2015;
Cän cü'Nghj djnh sd 163/2016/ND-cP ngày 21/12/2016 cia ChInhpht quy
djnh chi tilt thi hành mç$t SI dilu cta Lut Ngán sách Nhà nithc,
Can ci Thông tit sd 1539/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 cáa Bç5 Tài chInh
quy djnh chi tilt vl quán i, si' dyng ngán sách nhà nwó'c dli v&i cac co quan cüa
Dáng C3ng san Vit Nam,
Can c& Quylt dfnh sl 99-QD/TWngay 3 0/5/2012 cza Ban chIp hành Trung
tong vl ban hành Quy d/nh chl d5 chi hogt dc3ng cong tác clang cáa td ch&c cc'
sá clang, clang bô ca'p trên trirc tiê'p cci sà;
Can th Quy dfnh sl 169-QD/TWngay 24/8/2008 cüa Ban BI Thwquy djnh
chl d5 phy ca'p ca'p iy vien các cá'p,
Can cii' Hw&ng dán sl 56-HD/VPTW ngày 2 7/10/2015 cia Van phOng
Trung irung Dáng vl m&c chi tiln thzt&ng kern theo các hmnh thjc khen thithng
dli vái td chü'c clang và clang viên;
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Can cz Van ban sd 919-CV/VPTW/nb ngày 21/11/2016 cia Van phông
Trung irong quy ct/nh m&c chi tin thu'&ng kern theo Huy hiêu 45 nãrn, 85 nám và
90 nárn tui Dáng;
Cán c& Quy ct/nh s1 09-QD/VPTW ngày 22/9/2017 cüa Van phông Trung
lrcmg Dáng quy ct/nh m5t s cM d5 chi tiêu hogt d5ng cta các tinh áy, thành iy
trirc thu5c Trung iro'ng,
Theo Ta trinh sl .../TTr-UBND ngày tháng nãrn 2022 cz.a Uy ban
nhán dan Thành ph v vic quy ct/nh m5t sá n5i dung chi và rn&c chi thu5c thlrn
quyn cia HDND Thành phd; các Báo cáo thdm tra:...; các Báo cáo giái trinh,
tiêp thu: ..., j kiln tháo lun và bilu quylt cia dgi bilu Hi ddng nhán dan Thành
phI.
QUYET NGH!:
Diu 1. Quy djnh mt sé, ni dung chi va mirc chi thuc thm quyn cüa
HOi dng nhân dan thành ph Ha Ni, cii th:
(1) Quy dnh mt s ch d, chInh sách di vài các di tixçing thuc din
Ban Thuô'ng vii Thành Uy quãn 1, can b Lao thành each mng, can bO Tin khâi
nghia dang cix trü và mt s di tlxcing hithng chInh sách trén dja bàn Thành pM.
('Chi tilt theo Phu lyc 01 kern theo)
(2) Quy djnh mOt s ch dt chi tiêu hot dtng cüa các Dáng üy kMi trirc
thuc Thành üy, Dáng üy các khu cong nghip và ch xut Ha Ni, các qun,
huyen, thj üy, các dàng uy xa, phung, thj trn thuc Dàng b thành pM Ha Ni
(Chi tilt theo Phu lyc 02 kern theo)
(3) Quy djnh mtt s ch d, djnh mirc chi M trçi t chirc Dàng, các doàn
th chInh trj - xä hi trong các doanh nghip ngoài khu virc Nhà nuc trên dja bàn
thành phó Ha Ni (thi tilt theo Phy lyc 03 kern theo,).
Dieu 2. To chixe thizc hiçn
1. Giao Uy ban nhân dan Thành pM t chirc thirc hin Nghj quyt nay.
Tru&ng hçip van bàn duçc dn chiu ti Nghj quyt nay duçic süa di, M
sung, thay th b&ng các van bàn khác cüa cp có thm quyn thI ap d1ing theo các
van bàn sira d6i, b sung hoie thay th.
2. Giao Thung trirc Hi dng nhân dan Thành pM, các Ban HOi dng
nhân dan Thành ph& các T di biu và cac di biu Hi dng nhân dan Thành
pM giám sat thrc hin Nghj quy&.
3. fM nghi Uy ban Mt trn T quc các cp thành ph6 Ha Ni tham gia
giám sat vic thirc hin Nghj quyt.
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Nghi quyt dthlc Hi dng nhân dan thành pM Ha Ni khoá XVI, k h9p
thr 5 thông qua ngày tháng näm 2022 và có hiu lirc thi hành tir ngày /
/2022.!.
Noi nhân:
- Uy ban thiz&ng v' Qu6c hi;
- Chinh phü;
- Van phông ChInh phu, Van phong Quoc hi;
- Ban cong tác DB cüa UBTVQH;
- Các BO: Tu pháp, Tãi chinh;
- Thuing trrc Thành üy Ha NOi;
- Doàn di biêu Quoc hOi thành phô Ha Ni;
- Thu&ng trrc HDND, UBND Thành phô;
- Dai biéu HDND Thàrih phô;
- Các Ban HDND Thành phô;
- VP Thãnh üy, các Ban Dãng Thành üy;
- VP HDND TP, VP UBND TP;
- Các s&, ban, ngânh, doàn th Thánh ph;
- TT HDND, UBND các qun, huyn, thj xã;
- Liru: VT.

CHU T!CH

Nguyn NgQc Tun

PhulucOl
QUY DJNH MQT SO CHE DQ, CH!NH SACH DOI vOi CAC
DOI TUNG THUOC DIN BAN THUNG VU THANH UY HA NQI
QUAN L, CAN BQ LAO THANH CACH MNG, CAN BQ TIEN KHO1
NGHiA DANG CU TRU VA MQT sO P01 TUçNG HUNG
CH!NH SACH TREN DIA BAN THANH PHO HA NQI
(Kern theo Nghi quyt sd /2022/NQ- HDND ngây tháng närn 2022
cüa Hç5i dông nhân dan Thành phó)
I. PHAM VI IMEU CH!NH.
- Quy djnh nOi dung chi và mrc chi thirc hin ch d nghi diu dumg, ch
d thãm hOi m dau khi diu trj tai các ccv sx y t, ch d h trçv chi phi t chCrc 1
tang và xây m, ch dO phüng ving di vói các di tuçrng thuOc din Ban Thung
vii Thành üy Ha NOi quãn l, can bO Lo thành cách mng, can bO Tin khi nghia
dang cu trj và mOt s di tuçmg hithng chinh sách trên dja bàn Thành pM.
- Quy djnh mOt s ch dO tin thuó'ng kern theo Huy hiu tir 70 näm tui
Dãng tró len.
II. QUY DINH NQi DUNG CHI VA M(JC CHI THU'C HIN CHE
P9 NGHf DIEU DUUNG, CHE P9 THAM HO! OM DAU KHI DIEU TRI
TAI CAC CO SO Y TE, CHE P9 HO TRQ CHI TO CHIYC LE TANG VA
XAY MQ, CHE 09 PHUNG VIENG DO! VOl CAC DO! TU'QNG THUQC
DIN BAN THUONG VU THANH UY QUAN L, CAN BQ LAO THANH
CACH MANG, CAN BQ TIEN KHOI NGHiA PANG CU TRU VA MQT
sO P01 TU9NG HUONG CHINH SACH TREN D!A BÀN THANH PHO
HA NQI.
1. Di tu'çrng ap ding:
a) Các dcng chI BI thii, Phó bj thu Thành u; Chü tjch HDND, ChU tjch
UBND Thành pM ('ctuv'ng chi'rc và nghi hwu,).
b) Các dng clii Chü tjch Uy ban Mitt trn T qu6c Thành pM; U' viên
Ban Thuvng vu Thành us'; Phó chU tjch HDND, Phó chü tjch UBND Thành pho;
Tr? 1 cüa dng chI Bi thu Thành üy; Phó truâng Doan Dai biu QMc hOi chuyên
trách Thành pM Ha NOi ('dtco'ng ch&c va nghi hwu,).
c) Các dng chI là Tru&ng ban dãng, ccv quan tnrc thuOc Thành üy; Thu
k cüa dng chI BI thu Thành üy; Thành u viên; Giárn d6c so, trwTvng ccv quan,
ban ngành, th chirc chInh trj - xã hOi Thành pM và tuong ducing (bao górn cá cac
do'n vj szr nghiçp, dcrn vj hip quán); Dti biu Quc hOi hoat dng chuyên trách
tii Doàn dai biu QMc hOi Thành pM; BI thu dãng u cap trên ccv sâ trirc thuOc
Thành u; Bi thu qun, huyn, thj us'; Chü tjch HOi dng thành viën, Tang giám
dc Tng cong ty trirc thuOc Thành pM ('during ch&c và nghi hui).
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d) Các dng chI là Phó truOng ban clang, cci quan trxc thuc Thành üy;
Phó ChU tjch Uy ban Mt trn T quc Vit Nam Thành pM; Thu k cUa cac
dông chI PhO BI thu Thành üy, Chñ tjch HDND, Chü tjch UBND Thành pM; Phó
giám doe so', phó truàng các Ca quan, ban, ngành, t chirc chInh trj - xã hi Thành
phô và tuo'ng ducing ('bao gm cá các dcrn vf s nghip, doii vj hip quán); PhO
Bi thu clang u' cp trên co so' trire thuOc Thành u; PhO BI thu qun, huyn, thj
u; Chü tich HDND, ChU tjch UBND các qun, huyn, thi xã; Uy viên Uy ban
kim tra Thành üy; C.p trtro'ng các Hi ngh nghip Thành pM; Phó tng giám
dc Tng cong ty trirc thuc Thành pM ('du'o'ng ch&c và nghi hu.
d) Các d6ng chI Chü tjch Hi dng truo'ng, Hiu truo'ng, Phó hiu truo'ng
Truo'ng Dai h9c ThU do Ha Ni và các truO'ng cao ding thuc Thành pM; U'
viên Ban Thuo'ng vii clang u cp trên Ca so' trirc thuc Thành u; U viên Ban
Thuàng vii qun, huyên, thj us'; Phó chU tjch HDND, Phó chU tjch UBND qun,
huyn, thj xâ và các d6i tuçing con lai din Ban Thuo'ng viii Thành Uy quán l
(dico'ng ch&c và nghi hu'u);
e) Can b Lao thành each mng clang cu trU và huO'ng ch dO trçi cp tai
các qun, huyn, thj xà thuOc thành pM Ha NOi;
g) Can bO Tin kho'i nghla clang cu trU và huàng ch dO trçv cp tti các
qun, huyn, thj xã thuOc thãnh pM Ha NOi.
h) Các di tuçxng cOn lai (Anh hUng lao dng, Anh hUng lirc luçmg vU
trang, Ba mc Vit Nam anh hUng, Dàng viênthrac ttng Huy hiu 70 näm tui
Dàng tro' len; B& mc dé; M, mc vç (cMng); vçi (cMng); con dé cUa can bO giU
các chUc danh nêu tai dim a, b, c, d, d.
i) U' vién Ban ChAp hành Dãng Uy kMi, qun Uy, huyn Uy, thj us', Dãng
Uy các khu cong nghip và ch xuAt Ha Nti trirc thuOc Dàng bO thành phô Ha NOi
(duang chirc và nghi huu).
k) Can hO, cOng chUc, nguo'i lao dng (k cã nguo'i dã nghi huu) lam vic
ti cáe Dãng Uy kMi, qun, huyn, thj u, clang Uy các khu cong nghip và ché
xuAt
1) BI thu, phó bI thu Dãng
huu).

uS' xã, phumg, thj trAn (duang chUc và nghi

m) US' viên Ban chAp hành (duang chUc), can bO thucmg trrc van phOng
Dáng u5r cUa Dàng uS' xâ, phiro'ng, thj trAn.
- Các clang Uy KMi trirc thuOc Thành Uy Ha NOi; Dãng Uy các khu cOng
nghip và ch xuAt Ha NOi;
- Các qun Uy, huyn Uy, thj uy thuOc Dãng bO thành pM Ha NOi (sau day
vit tat là các qu.n, huyn, thj Uy);
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- Các dãng üy xâ, phiiOng, thj trn thuc các qun üy, huyn Uy, thj üy
(sau dày viêt tat là các dãng üy xà, phixông, thj trAn).
2. Ni dung chi và mu'c chi:
2.1. Diêu dirêng tp trung:
a) D& tuçmg duçic Thành ph t chirc diu during t.p trung:
Can b dä nghi huu gitt các chirc danh nêu tti dim a, b, c, d, d Mic 1,
Phân II; Can bô Lao thành cách mang, can b Tin khâi nghia nêu tai diem e, g,
Muc 1, Phân II.
b)Chdô:
- Can b) gii chrc danh nêu tai Khoán a, b, e, Miic 1, Phn II duçc däng
k di diêu during tp trung 01 1n/näm (07 ngay) tai các dja diem diu during theo
chuong trInh cüa Thành üy. Cir 3 näm/0 1 Itn, Thành pM t chüc di nghi diu
during kt hçip thäm quan các dja phuo'ng trong nuâc; nu có tir 10 dng chI däng
k tth len, Ban T chirc Thành üy Ha Nôi xây dirng k ho.ch, l trInh doân di,
báo cáo xin ' kin Thuô'ng tnrc Thành u' Ha Ni xem xét, quy& djnh.
- Can b giri chüc danh nêu tai dim c, d, d, g, Miic 1, Phn II ducic dAng
k di diu during t.p trung 01 In!närn (05 ngày) tai các dja dim diu during theo
chuong trInh cUa Thành Uy.
2.2. Diu du'ong 4zi nhà:
a) Di tuccng duçic Thánh pM M trçi kinh phi diu during tai nhà:
- Can b throng chirc giü các chirc danh nêu tai dim a, b, c, d, d, Miic 1,
Phn II.
- Can b dà nghi huu giü các chirc danh nêu tai dim a, b, c, d, d, Miic 1,
Phn II; Can b Lao thành each mng, can b Tin khyi nghia nêu t?i Khoán e, g,
Miic 1, Phn II không di diu duOng tp trung.
b)Chdô:
- Can b gi chirc danh nêu tai dim a Miic 1, PhAn II: Di.rçic M trg tin
mat bang 3,0 1n mirc lucing co sri.
- Can b giü chi:rc danh neu tai dim b, e Miic 1, Phn II: Duçic h trçi tin
mat bang 2,5 lAn müc luong co sri.
- Can b giü chic danh nêu ti dim c Mic 1, PhAn II: Dugc M tr tin
mat bAng 2,0 lAn müc luong Co sri.
- Can b giü chüc danh nëu ti dim d, g Miic 1, PhAn II: Duc M tr tiên
mat bAng 1,5 lAn rnic luong co sri.
- Can b gi chc danh nëu t?i dim d Miic 1, PhAn II: Dugc M tr tiën
mat bAng 1,0 lAn mic luong co sri.
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* Lu'u : S tin quy djnh sau khi nhân vOi h s müc luong Cu so duçc
lam trOn len so hang tram. TnrOng hcip can b sau khi duçic diu dng, luân
chuyên, bô nhiêm giü chirc danh thuOc din Ban Thu&ng vit Thành üy Ha Ni
quán 1 ma chua th.rçic hrnmg ch d diu thrOng tai nhà thI du?c chi trã b sung;
can b tir trân trong näm ma chua duçic huô'ng ch dt diu throng thI së chi trá
chê d diêu throng tti nhà näm do cho gia dInh can b.
2.3. Cht tt3 thàm hói n, dau khi diu frj t9i các co thy té:
a) Di tucmg dixcc hirOng ch d chInh sách cüa Thành u'
- Can bô giü chirc danh nêu tti dim a Miic 1, Phân II: Qua thäm trj giá
tM da 0,3 ltn mirc luung Ca sO vã tin mt bang 3,0 lAn mirc krung co sO.
- Can b giir chirc danh nêu ti dim b, e Miic 1, PhAn II: Qua thäm trj giá
ti da 0,3 lAn mirc hrcmg ca sO và tin mt bAng 2,5 lAn mi'rc lucmg ca sO.
- Can b gitr chirc danh nêu tti dirn c M%ic 1, PhAn II: Qua thàm trj giá
tôi da 0,3 lAn mirc lixcmg ca sO và tin m.t bAng 2,0 lAn müc hrung Ca sO.
- Can bO giü chirc danh nêu tti dirn d, g M%ic 1, PhAn II: Qua thäm trj giá
tôi da 0,3 lAn müc hwng Co sO và tin mt bAng 1,5 lAn mirc luang ca sO.
- Can b gii chirc danh neu ti dim d Miic 1, PhAn II: Qua tham trj giá
ti da 0,3 lAn müc luang ca sO và tin mt bAng 1,0 lAn mirc luang ca sO.
b) Di tu'çing duçvc hi.rOng ch d chinh sách cüa Dãng üy khi, qun üy,
huyn üy, thj u, Dãng üy các khu cong nghip vã ch xuAt Ha Ni trirc thuc
Dãng b thành ph6 Ha Ni.
- Can bt gi chirc danh neu tti dim i Mic 1, PhAn II: Mirc chi bAng 0,8
lan mrc luang ca sO.
- Can b giü chirc danh nêu tai dim k Miic 1, PhAn II: Mic chi bAng 0,4
lan mirc lucng ca sO.
c) DM tuçYng dirçvc huOng ch d) chInh sách cüa Bang u2 xä, phixO'ng, thj
trAn thuc Bang b thành ph6 Ha Ni:
- Can bO gitt chirc danh nêu tai dim 1 Mijc 1, PhAn II: Mi'rc chi bAng 0,5
lan mirc luang co' sO.
- Can b gii) chirc danh nêu tai dim m Mc 1, PhAn II: MOc chi bAng 0,3
lan mirc hang ca sO.
* Lint 2: S tin quy djnh sau khi nhân vOi h s mirc hang ca sO duçc
lam trOn len s hang tram. Vic thirc hin ch d tham hôi m dau khi diêu trj tai
các ca sO y t áp diing cho mi di tuçing, không qua 02 lânlnäm.
2.4. Ch1d3 hJtr9LItang:
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* Chi phi T chic L tang cAp Nhã nuàc và L tang cAp cao, mirc kinh
phi quy djnh ti Thông Ur s 74/2013/TT-BTC, ngây 04/6/2013 cüa B Tài chinh
quy djnh các khoãn chi phi Va thirc hin vic cAp, quyt toán ngân sách Nha nuâc
phiic vii L Quc tang, L tang cAp Nhà niràc, L tang cAp cao dM vài can b giü
các chtrc danh neu tai dim a Muc 1, PhAn II.
* Chi phi t chirc L tang can b, cong chüc, viên chrc, ngoâi mirc kinh
phi theo quy djnh cüa Lut Bão him xã hi Vit Nam dtrçc ngãn sách Thãnh ph
h tro kinh phi, mirc chi nhu sau:
- Can hO git các chüc danh neu tai dim b, e Miic 1, PhAn II: Mirc chi
bang 25 lAn rnirc 1ucng c s.
- Can bO gitt các chirc danh nêu ti dim c Miic 1, PhAn II: Mirc chi bAng
20 lan mirc luong co sf1.
- Can bO giti các chirc danh neu ti dim d, g Miic 1, PhAn II: Mirc chi
bAng 15 lAn mirc h.ro'ng ca s.
- Can bO gill các chCrc danh nêu tti dim ci Miic 1, PhAn II: Mirc chi bAng
10 lAn mirc lucmg co sâ.
* Luu : S tin quy djnh sau khi nhân v9i h s6 mirc krcmg co sâ duc)'c
lam trôn len s hang tram.
2.5 Chê d3pháng viêng:
a) Di tlxçTng ducic hiRing ch ci) chInh sách cüa Thành u'
- Can bO gill các chirc danh nêu tti ciim a Miic 1, PhAn II: VOng hoa (ti
cia 1 lAn mirc hxcrng cci sO) và tin phüng ving bAng 3,0 lAn mi.rc hxo'ng cci sO.
- Can bO gilt các chirc danh nêu tti dim b, e Miic 1, PhAn II: VOng hoa
(thi cia 1 lAn rnirc hro'ng cci sO) và tin pht:ing ving bAng 2,5 lan m1rc hrcing cci sO.
- Can hO gill các chirc danh neu tai dim c Miic 1, PhAn II: Vông hoa (ti
cia 1 lAn mOc kro'ng cci sO) vâ tin phüng ving bAng 2,0 lAn mirc lucing cci sO.
- Can bO gill các chirc danh nêu tai dim d, g Miic 1, PhAn II: Vông boa
(ti cia 1 lAn mirc hong cci sO) vã tin phüng ving bAng 1,5 lAn müc hong cci si.
- Can bO gill các chjirc danh nêu tai dim ci, h Mijc 1, PhAn II: Vông hoa
(ti cia 1 lAn mirc lucing cci sO) và tin phiing ving bAng 1,0 lAn miirc lucing cci sO.
b) Di tuçmg duqc hiRing ch d chInh sách cüa Dãng üy khM, qun üy,
huyn üy, thj ui', Dãng uy các khu cong nghip và ch xuAt Ha NOi trirc thuOc
Dáng bO thành ph FTà NOi.
- Can bO gill các chOc danh nêu tii dirn i Miic 1, PhAn II: Vông hoa (tM
cia 0,5 lAn mOc lucing cci sO) và tin phñng ving bAng 0,8 lAn m1rc hro'ng cci sO.
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- Can b gii các chirc danh neu tii dirn k Miic 1, Phn II: VOng hoa (ti
da 0,5 1n rnirc kwng co so') và tin phUng ving bang 0,7 1n rnrc hang ca sO.
- B, mc dê; b6, mc vç (chng); vçi (chng); con dé cUa can bO giü các
chüc danh nêu tai dim i, k Miic 1, Phan II: Vông hoa (ti da 0,5 ian mirc luang
Co sO) và tin phüng ving bang 0,5 ian mirc lucmg Ca sO.
c) D6i tuçmg duçic huOng ch do chInh sách cüa Bang u xâ, phumg, thj
tran thuc Bang b thành pM Ha Ni:
- Can b giü các chüc danh neu ti dim 1 Miic 1, Phan II: VOng hoa (tM
da 0,3 lAn ml'rc hang ca sO) và tin phüng ving bAng 0,5 lAn mirc hang co sO.
- Can b giü các chiirc danh nêu tai dim m Miic 1, PhAn II: VOng hoa (ti
da 0,3 lAn mirc hang co sO) và tin phüng ving bang 0,4 lan mirc hang co sO.
- B, mc dé; b6, mc vç (chcng); vg (cMng); con dé cüa can b gii các
chirc danh nêu tti dim 1, m Miic 1, PhAn II: VOng boa (ti da 0,5 lAn mirc lucmg
sO) va tin phüng ving bang 0,3 iAn mirc hicmg Ca sO.
* Lru : S tin quy djnh sau khi nhân vó'i h s mirc hang co sO duçic
lam trOn len so hang tram.
III. MIJ'C CHI TIEN THU ONG KEM THEO HUY HIEU TU' 70
NAM TUOI BANG TR% LEN.
1. Bôi tirçrng áp ding: Các dãng viên 70, 75, 80, 85, 90 nám tui Bang.
2. Mfrc chi:
- Huy hiu 70 näm tui Bang: 9,5 iAn müc hang ca sO.
- Huy hiu 75 nàm tuM Bang: 14 iAn mOe luo'ng ca sO.
- Huy hiu 80 näm tui Bang: 19 iAn mOe hang ca sO.
- Huy hiu 85 näm tui Bang: 23,5 lan mOc hang ca sO.
- Huy hiu 90 näm tuôi Dãng: 28 iAn mOc hro'ng co sO.
*Lij.ij : MOe chi tin thu&ng kern theo Huy hiu Bang sau khi nhân vOi
h so mOe tiên luang Co sO duçc lam trOn len so hang tram.
IV. NGUON KINH PHI THU'C HIIN: Ngân sách Thành pM dam bão
theo phân cap và quy djnh cUa Lut Ngân sách Nhà nuOc và các van ban huOng
dn thi hành Lu.t./.

Phu luc 02
QUY BJNH MQT SO CHE BQ CIII TIEU CUA CAC BANG UY KHOI
TRYC THUQC THANH UY, BANG UY KHU CONG NGHIP VA
CHE XUAT HA NO! VA CAC BANG UY xA, PHU'ONG, TH TRAN
THUQC BANG BO THANH PHO HA NQI
(Kern theo Nghj quyt sd /2022/NQ- HDND ngày tháng nãrn 2022
cia Hç5i dóng nhán dan Thành phó)
I. PHAM VI DIEU CH!NH.
Quy djnh mt s ch d chi tiêu boat dng cUa các Dãng Uy khi tnrc
thuc Thành Uy, Dãng üy các khu cong nghip và chê xuât Ha NOi, các qun,
huyn, thj üy, các dãng üy xâ, pht.r&ng, thj trân thuOc Dãng b thành ph Ha Ni.
II. DO! TU'NG AP D1JNG.
- Các dãng Uy KMi trirc thuc Thành üy Ha Ni; Dãng üy các khu cOng
nghip và ch xut Ha Ni;
- Các qun üy, huyn üy, thj Uy thuc Dãng b thành ph Ha Ni (sau day
viêt tat là các qun, huyn, thj üy);
- Các dãng Uy xà, phthng, thi trn thuc các qun Uy, huyn üy, thj üy
(sau day viêt tat là các dãng üy xâ, phu6ng, thj trân).
III. NQI DUNG CHI VA MUC CHI.
1. Ch d chi tiêu dam bão boat dng cüa cac dãng üy Khi tnrc thuc
Thành üy, Dãng üy các khu cong nghip và chê xuât Ha Ni:
1.1. Ch d chi xây d%rng, thm djnh các van bàn trmnh cp Uy, Ban Thi.r&ng
vi1 cap üy gôm nghj quyt, quy ch, quy djnh, d an:
a) Clii xây dmg van bàn:
- Di vi van bàn mâi:
Van bàn do cp üy quyt djnh ban hành: Tng mirc kinh phi ti da
15.000.000 dng/van bàn.
Van bàn do Ban Thumg vi cp üy quyt djnh ban hành: Tng mirc kinh
phi t6i da 10.000.000 dng/van bàn.
- Déii vii van bàn sira di, b sung:
Tu' theo ni dung, pham vi stra di, thng mi1c kinh phi ti da bang
50% van bàn mOi.
Tang müc kinh phi xây dimg van bàn mOi, van ban sira dôi, bô sung duçc
chi cho mt so ni dung cv the sau day: chi xây dmg kê hoach, dé cuang sc b,
cixang chi tit và biên tip, chinh sira dn hoàn chinh van bàn; soan thâo báo
cáo giãi trInh (nu co), ti trInh và van bàn chi dao; chi h9p, hi thão (chê d chi
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thirc hin theo quy djnh hin hanh); chi bi diiOng các b phn van thu, dánh may,
in n, nhân sao, phát hành tài 1iu, bi duOiig cho cong tác 1p dir toán và quyt
toán kinh phi
Mirc phân b kinh phi chi cho cac ni dung trén do lãnh d?o co quan duc
giao chü trI xem xét, quyt djnh cii th.
b) Chi cho cOng tác thm djnh van bàn.
Tng mirc kinh phi cho vic thm djnh van bàn nhu sau:
- Van bàn trInh cp üy: MUc chi téi da 2.500.000 dng/van bàn.
- Van bàn trInh Ban Thung vu cp üy: Mtrc chi thi da 1.500.000 dng/vän
bàn.
Kinh phi thrn djnh do co quan duc giao nhim vi1 chü tn thm djnh chi.
1.2. Ch d chi xây drng mt s van bàn khác trInh cp üy, Ban Thuing
vi1câpüy:
a) Xây dijng chuo'ng trInh lam vic toàn khoá cüa cp us'. Mtrc chi ti da
10.000.000 dông/chuang trInh; chuong trmnh kim tra, giám sat toàn khoá cCia cp
u: Mirc chi ti da 5.000.000 dng/chucmg trInh.
b) Xây dirng chucmg trInh lam vic nãm cüa cp ui': Müc chi tM da
2.500.000 dng/chuang trInh.
c) Chi sotn thão chi thj; chucxng trInh hành dng, k hoach thirc hin nghj
quyt (không xay drng d an) cUa cp us': Miirc chi té,i da 1.500.000 dng/van
bàn.
d) Chi xay drng báo cáo djnh k' näm cüa
5.000.000 dng/báo cáo.

dtp

ui': Mirc chi tM da

d) Xây drng báo cáo khác: Mrc chi t6i da 3.000.000 dngIbáo cáo, bao
gôm:
- Báo cáo su kit, tng kt chuyên d th%rc hin các chi thj, nghj quyêt cüa
Trung uo1g, Thành u.
- Báo cáo cong tác kim tra, giám sat näm cUa cp uS'.
- Báo cáo cOng tác tài chinh dàng hang näm và nhim k5' trInh cp uS'.
Müc chi cii th di vi trng van bàn do Thung trirc cp üy quyt djnh.
1.3. Ch d clii cho các doàn kim tra, giám sat d'irçic thành l.p theo quyt
djnh cüa Ban ThuO'ng v11 c.p uS' (không bao gm các doàn theo chucing trInh cong
tác näm cUa cap ñy):
Mirc chi t6i da 4.000.000 dng/doàn kim tra, giám sat. Ni dung chi bao
gôm:
- Xây dirng chucrng trInh kim tra, giám sat bao gm: K hoch, d cuang
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kim tra, giám sat.
- Báo cáo kt qua kim tra, giám sat; thông báo kt 1un kim tra, giám
sat.
- Chi hQp doàn kim tra, giám sat.
Mirc chi ci the do trixâng doàn kim tra, giám sat quyt djnh.
1.4. Ch d chi hi nghj:
Ch c1 chi hOi nghj thirc hin theo quy djnh tai Phi 1iic 03 Nghj quy&
so 09/2017/NQ-HDND ngày 05/12/2017 cüa Hi dng Nhân dan Thành phô
Ha Ni quy djnh m1rc chi cong tác phi, chi hi nghj di vci các Ca quan, dan vi
cüa Thành phô Ha Ni. Dôi vâi tin An cUa dai biu và khách môi mt s hi nghj
duqc quy djnh nhu sau:
Hi nghj cp Uy, hOi nghj do Ban Thung v11 cp u' triu ttp và chñ trI
(khong bao gm hi nghj thu&ng k' cüa Ban Thumg v) duç'c chi h trçi tin An
cho dai biêu, khách mcii trong than gian hi nghj vani m'rc chi ti da
200.000 dông/nguäi/ngày.
Hi nghj tng kt nAm cüa c.p Uy duac chi h trçl tiën An cho dai biu,
khách mani trong thani gian hi nghj, mirc chi ti cIa 150.000 dng/ngisani/ngày.
1.5. Ch d chi tip cong dan:
Thiric hin theo quy djnh cUa Thông tu s 320/2016/TT-BTC, ngày
14/12/20 16 cüa B Tài chInh quy djnh ch d bM duOng di vci nglr&i lam nhim
vii tiëp cOng dan, xir 1' dcm khiu nai, th cáo, kin nghj, phãn ánh.
1.6. Môt s ch d khác:
a) Ch d trang phiic:
- Mi nhirn k' dai hi Dáng, các dng chI u' viên Ban Thithng vi, u
viên Ban ChAp hành Dãng bô Kh6i trlrrc thuc Thành ui', Dãng b các khu cong
nghip, ch xuAt và Dáng b các qun, huyn, thj xA di.içic h trç tiên may trang
phiic vani müc chi 3,000.000 dng/nguani. Riêng các dng chI là U viên Ban chAp
hành Dàng b thành pM Ha Ni hoc là dti biêu Hi dông nhân dan Thành phô
thirc hin theo ch d cüa U viên Ban chAp hành Dãng b Thành pM hoc dai
biu Hi dng nhân dan Thành pM.
- Can b, cOng chüc, ngithi lao dng lam vic tti các dáng üy Khéi tnrc
thuc Thành u, Dãng üy các khu cong nghip, ch xuât và các qun, huyn, thi u'
mi nAm d1x9'c M trçY tin may trang phiric 500.000 dng/nguani/narn. (Dôi tuçing
khOng áp diing quy djnh nay: Can bO lam cOng tác ca yêu, các dông chi duqc
huO'ng ch dO trang phic nêu trén).
b) Ch do Mi duO'ng phiic vii hot dng cAp uS':
Can bO, cong chüc, nguäi lao dng theo hInh thtrc hçip dng lao dng
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không xác djnh thii hmn lam vic ti các dáng u Khi trrc thuc Thành uT, Dáng
Uy các khu cong nghip, chê xuât va các qun, huyn, tht u T duqc huâng ch d bM
duOng hang tháng h so 0,3 mirc lucing co sâ.
c) Ch d bi duOng cong tác van thi.r:
Can b, cong chirc lam cong tác van thu tai các dãng u' KhM trirc thuc
Thành uST, Dãng Uy các khu cOng nghip, ch xut và các qun, huyn,thj u duçc
humg ch d bM duO'ng hang tháng h s6 0,1 mUc luo'ng c so.
d) Ch d tng qua km nim:
Can b, cong chi:rc và nguOi lao dng lam vic tai các dáng u' Khi tnrc
thuc Thành u, Dãng üy các khu cong nghip, chê xuât và các qun, huyn, thj u'
khi nghi hu'u duçc t.ng qua luu nim 1.000.000 dônglnguOi; khi chuyên cong tác
den các c quan, dan vj không thutc các cci quail, dan vj cUa Dãng duçic tang qua
kin nim vOi müc chi 5 00.000 dông/nguOi.
2. Mtt s ch d chi tiêu hoat dng cüa các dáng u' xã, phuOng, thj trn.
2.1. Ch dO chi xây dijng, th.m djnh d an trInh cp Uy.
a) Chi xây dmg d an.
D an do cp üy quyt djnh ban hành: Tng mirc kinh phi ti da
10.000.000 dng/d an.
b) Chi cho cOng tác thm djnh d an (nu co).
Mirc chi tôi da 1.000.000 dong/dê an.
2.2. Ch dO chi xây dirng mOt s van ban khác trInh cp üy.
a) Xây drng chucmg trInh lam vic toàn khoá cüa cp u, chuang trInh
kirn tra, giárn sat toàn khoá cüa cp uS', chuang trInh lam vic näm cüa cap u5i.
Chi son thão chuang trInh hành dng, k hoch thçrc hin nghj quyêt (không xây
dçrng d an) cüa cp u5': Miirc chi t& da 500.000 dông/van ban.
b) Chi xây drng báo cáo djnh k5' nam cUa dtp u5': Mirc chi tM da
2.000.000 dng/báo cáo.
c) Xây dijng báo cáo khác: Müc chi thi da 5 00.000 dng/bao cáo, bao gm:
- Báo cáo so' kt, t6ng kt chuyên d thirc hin các chi thj, nghj quyt cüa
Thành üy, qun, huyn, th uS'.
- Báo cáo cOng tác kiêm tra, giám sat näm cüa cap uS'.
- Báo cáo cOng tác tài chInh dáng hang nàm và nhim k5' trInh cp u5'.
Mic chi cu th dôi vOi tüng van ban do ThuOng trirc c.p uS' quyt djnh.
2.3. Ch dO chi cho các doàn kim tra, giám sat duc thành 1p theo quyt
dnh cüa cp Uy (không bao gm các doãn theo chuang trmnh cong tác näm).
Mirc chi tM da 2.000.000 dng/doàn kim tra, giám sat. NOi dung chi gôm:
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- Xây dirng chwrng trinh kim tra, giám sat bao gm: K hoach, d cuo'ng
kim tra, giám sat.
- Báo cáo kt qua kim tra, giám sat; thông báo kt lun kim tra, giám
sat.
- Chi h9p doàn kiêm tra, giám sat.
Mirc chi cii th do truâng doàn kim tra, giám sat quyt djnh.
2.4. Ch d chi hi nghj.
Ch d chi hi nghj thirc hin theo quy djnh ti Phii liic 03, Nghj quyt
so 09/2017/NQ-HDND ngày 05/12/2017 cüa Hi dng Nhân dan Thành ph
Ha Ni quy ctjnh mirc chi Cong tác phi, chi hi nghj dôi vài các cci quan, dan vj
cüa Thành ph Ha Ni. Di vâi tin an cüa dai biu và khách mi mt so hi nghj
duçic quy djnh nhu sau:
HOi nghj do cp üy triu tp va chü tn di.rçcc chi h trq tin an cho di biu,
khách mcii trong thi gian hi nghj vOi müc chi ti da 150.000 dng/ngui/ngày.
Hi nghj thng két näm cüa cp üy duc chi tin an cho dai biu, khách
mâi trong thai gian hi nghj mi'rc chi thi da 100.000 dng/ngiRii/ngay.
2.5. Ch d chi tip cong dan.
Thc hin theo quy djnh cUa Thông ttr s 320/201 6/TT-BTC ngày
14/12/20 16 cüa Bt Tài chinh quy djnh ch d bôi duOng dM vâi ngithi lam nhim
viii tip cong dan, xü 1 dan khiu nti, t cáo, kin nghj, phán ánh.
2.6. Môt s ch do khác.
a) Ch d trang phic.
- Mi nhim k' dai hi Bang b, dng chi Bi thu, Phó BI thu thumg trirc
ducic h trçY tin may trang phiic vâi mirc chi 2.000.000 dông/b. Riêng các dông
chI là U viên Ban chip hãnh Bang bO qun, huyn, thj xà hoc là diai biêu Hi
dng nhân dan qun, huyn, thj xa thirc hin theo chê d cüa U' viên Ban chap
hành Bang b qu.n, huyn, thj xa hoc dai biu HOi dng nhân dan qun, huyn,
thj xä.
- DM vâi can bO thithng trirc van phông Bang u' mi nàm ducic h trçi
tin may trang phiic vài mirc chi 400.000 dng/ngui.
b) Ch d bM duOng phic vii hoat dng dtp us'.
Dng chI Bi thu, Phó Bi thu thung true và 01 can b ththng tr%rc van
phOng Bang u' duqc hung ch d bi duOTig hang tháng h so 0,3 mirc luang Co si.
c) Ch dO tang qua urn nim:
Can bO Cong chirc, ngui lao dng lam vic tai Bang uSr xä, phung, thj
tthn khi nghi huu duçc tang qua luu nim 1.000.000 dong/ngui; khi chuyên cong
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tác den các co quan, dn vj không thuc các Co quan, don vj cüa Dáng dugc tang
qua luu nim vOi mirc chi 500.000 dông/ngui.
IV. NGUON KINH PHI THVC HIN: Ngãn sách Thãnh ph dam bão
theo phân cap và quy djnh ciia Lut Ngân sách Nhà nithc và các van ban hi.ràng
dan thi hành Lust và phân cap hin hành.

Phii hc 03
QUY D!NH MQT sO CHE DQ DNH MU'C CHI HO TRq TO CHUC
BANG, CAC TO CH1C DOAN THE CHINH TR! - XA HO! TRONG
CAC DOANH NGHIP NGOAI KHU V!C NHA NU'OC TREN D!A BÀN
THANH PHO HA NO!
(Kern theo Nghj quyé't sd /2022/NQ- HDND ngày tháng nãm 2022
cta H3i dóng nhân dan Thành phô)
I. PHAM VI IMEU CHINH.
Quy dinh môt s ch do, dinh mic chi h trg t chic Dàng, các to chüc
doàn the chInh trj - xà hi trong các doanh nghip ngoài khu virc Nhà nuâc trén
dja bàn thành phô Ha Ni.
II. DO! TU VNG AP DVNG.
- Các dàng üy kh6i trirc thuc Thành üy; Dàng Uy các khu cong nghip và
ché xuât Ha Ni; các qun Uy, huyn üy, thj üy (sau day gçi tt là qun, huyn,
thj üy); các dàng üy xà, phuxng, thj trin; các t chirc dãng trong cãc doanh nghip
ngoài khu virc Nhà nuc thuc Dáng b thành ph Ha NOi.
- Các t chirc doàn th chinh trj - xà hOi c.p trên ca si và các to chüc doàn
the chInh trj - xã hi trong các doanh nghip ngoài khu virc Nhà ni.râc trên dja bàn
thành ph Ha Ni.
III. NO! DUNG CHI VA MC CHI.
1. Môt s ch d, djnh mrc chi h tr t chirc dãng trong các doanh nghip
ngoài khu vijc Nhà nuâc.
1.1. Chi h trq thành ltp mâi t chirc dáng:
a) Di ti.rcYng áp diing: các dàng üy khM trirc thuc Thành üy; Dãng üy cac
khu cong nghip và chê xuât Ha Ni; các qun, huyn, thj üy triic thuc Thành üy
HàNi.
b) Mirc chi: 20.000.000 dng/1 t chüc dàng thành l.p mâi.
c) NOi dung chi: H trçY khão sat tInh hInh thirc t t.i do'n vj, h trçi di li
cüa can b; tuyên truyên, vin dng, to chirc thành lap; h tr? cho các to chirc dãng
mi thành 1p,... nhäm phát triên du'çic to chirc dáng rnâi trong doanh nghip
ngoài khu virc Nhà nuOc. Thung tr%rc cap üy quyêt djnh mirc chi cii the cho các
ni dung cOng vic, vOi tong sO chi h trçi không viiçt qua dnh müc nêu trên.
1.2. Chi h trq kinh phi hoat dng:
a) Di tuçing áp diing: các t chCrc co sâ Dáng, các chi b trong doanh
nghip ngoài khu virc nhà nithc trirc thuc dãng bO xâ, phu?mg, thj trân vâ trnmg
duang.
b) Ni dung chi: h trq kinh phi hoat dng thumg xuyên cüa t chüc Co
s dãng (van phOng phâm, thông tin, tuyên truyên, chi hi nghj, chi cOng tác xây
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dirng Dãng và các chi phi dãng vi.i khác,...). Riêng khoãn chj mua báo, tp chI, tài
1iu; chi khen thi.thng; chi to chüc di hi dãng duçic thirc hin theo quy djnh,
huàng dan chung cüa Trung uo'ng Dãng.
c) Djnh mirc chi:
- Di vâi các t chirc cc s dãng (chi b co' si, dãng b Ca sâ) trong doanh
nghip ngoâi khu virc nhà nuc:
Chi b ca si, dãng b co' sâ có 30 dáng viên trâ xung: bang 10 lAn mirc
luung tôi thiêu vüng/chi b/näm;
Tir dãng vien thi1 31 dn dãng viên thi:r 100: bAng 0,4 mirc hro'ng ti thiêu
vüng/dãng viênlnäm;
Ti dãng viên thir 101 dn dãng vien thu 200: bAng 0,3 müc lucing ti thiu
vüng/dãng viên/närn.
Tr dãng viên thi:r 201 dn dãng viên thir 300: bAng 0,2 mirc lirong tôi thiêu
vüng/dãng viên/näm.
Tr dâng vien thir 301 tth len: bAng 0,1 mi:rc luang tM thiu vüng/dãng
viên/nám.
- Di vài các chi b trirc thuc dãng b xâ, phu&ng, thj trAn va tuang
duang: djnh müc chi h trq bang 5 lan mirc luang tôi thiéu vüng/chi b!näm.
1.3. Chi h trçl cho can b lam Cong tác dãng ti các doanh nghip ngoài
khu vrc nhà nuâc:

- Uy viên ban chAp hành dãng b, chi b ca s tuang throng cAp xA duçic
hu'ó'ng h sO 0,3 m(i'c lu'o'ng co sO'/tháng.

- Uy viên ban chAp hành chi b trirc thuc dãng b xã, phuung, thj trAn và
tiwng throng duçic hixâng phii cap bang h so 0,2 rn,1c hro'ng co' s.
Kinh phi h trç chi phi hoat dng và h trçi cho can b lam cong tác dãng
trong các doanh nghip ngoài khu virc nhà nithc thrçc ngân sách Thành phô bão
darn theo nguyen täc ngân sách cap phân chênh lch gila dir toán clii dugc xác
djnh theo djnh mire chi nêu trên vii các nguôn thu theo quy djnh cüa Diêu 1 cüa
Dãng Cong san Vit Nam và các quy djnh khác cUa Trung uo'ng Dãng theo quy
djnh tai Diêu 9, Nghj djnh so 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cUa ChInh phir
và Diêu 4, Thông tu sO 1539/TT-BTC ngày 29/12/20 17 cüa B Tài chInh.
2. Môt s ch d, djnh mire chi h trçy th chirc doàn th chInh trj - xa hi
trong các doanh nghip ngoài khu virc nhà nuic
2.1. Chi h tra thành lap mii t chic doàn tli cliInli trj - xä hi:
a) Di tuçmg áp diing: t chic Cong doàn, Doàn thanh niên, Hi lien hip
thanh niên, Hi lien hip phii ntr.
b) Djnh mirc chi: 7.000.000 dng/1 th chic doàn th chInh trj - xa hi mu
thànhltp.
c) Ni dung clii: h trg khão sat tInh hmnh thirc t tui dan vj, h trq di li
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cüa can b; tuyên truyn, vn dng; t chirc thành lap; h trq t chirc 1 ra mat, h
trç cho to chirc doàn the mth thành lap... Lành dao các to chüe doàn the chInh trj
- xâ hi quyêt djnh müc chi c1i the cho các ni dung cong vic, vâi tong sO chi
không qua djnh müc nêu trên.
2.2. Chi h trçi kinh phi boat dng cüa các t chirc doàn th chInh trj - xä
hôi:
a) Di vOi t chrc Doàn Thanh niên — Hôi lien hip thanh niên trong doanh
nghiêp ngoài khu vrc nhà nuàc tiicing dixcing cap huyn trcc thuc Thành doàn —
Hi lien hip thanh niên thành phô Ha Ni
- Mirc kinh phi h trçl cho M chirc Doàn trong doanh nghip ngoài khu v11c
nhà nrnyc (trnng ducng to chirc doàn cap huyn): là 50.000.000 dông/dun vj/näm
- Mirc kinh phi h trçl cho Hi Lien hip thanh niên trong doanh nghip
ngoai khu virc nba nithc (tumg ducing to chirc hi cap huyn): là 20.000.000
dông/dcin vj/näm.
b) Di vâi t chüc Doàn Thanh niên — Hi lien hip thanh niên trong the
doanh nghip ngoài khu virc nhà nuâc tucing ducing cap x trirc thuc Doàn Thanh
niên — Hi Lien hip thanh niên qun, huyn, thj xà:
Mirc kinh phi h trçl cho t chirc Doàn thanh niên trong doanh nghip
ngoài khu vrc nba nu9c (tucxng ducing to chrc Doàn cap xã): là 10.000.000
dông/don vj/närn.
Müc kinh phi h trç cho HOi lien hip thanh niên trong doanh nghip ngoài
khu virc nhà nuc (twmg duang to chi:rc Hi cap xä): là 5.000.000 dông/dcin
vj/näm.
c) f)ôi vfii Hi Phy nt trong doanh nghip ngoài kim virc Nhà nuóc:
Mirc kinh phI h trg hot dng cho to chüc Hi phy n1i trong doanh nghip
ngOai khu 'yc nba nucic Cap cci SO tuong duong cap xã là 1 0.000.000 dOng/don
vj/närn.
2.3. Chi h trci can b lam cong tác doàn th trong doanh nghip ngoài
khu vuc nba nrnc:
a) Di vi t chtirc Doàn thanh niên trong các doanh nghip ngoài khu vvc
nba nuó'c tucing ducing cap huyn, tnrc thuc Thành doàn Ha Ni:
- Bi thu Doàn thanh niên (tudng duang cp huyn) duçic hu&ng phii cap:
h so 0,4 mirc lircing cci si/tháng.
- Phó BI thu Doàn thanh nien (tucmg duang cp huyn) dugc huing ph
cap: h so 0,25 müc lucing cci sâ/tháng.
b) fMi vâi t chirc Doàn thanh niên trong các doanh nghip ngoài khu virc
nba nuó'c ti.rang duang cap xâ:
- BI thu Doàn cci s duçc huâng phii c.p: h s 0,15 mirc lucrng cci
s&/tháng.
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- Phó BI thur Doàn cc s& duçvc hithng phii cap: h so 0,1 m1rc 1rnng ca
s/tháng.
c) D6i v'i t chüc Hi phi nü cp co so, tucmg diwng cAp xã:
- ChU tjch Hi ph nü duçic hung phii cAp: h s 0,15 müc lirong
sâ/tháng.
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- PhO Chü tjch Hôi phii nü dizc huirng phii cap: h so o,i mirc luong Co
sâ/tháng.
d) DM vOi th chirc Cong doàn:
Ch d phii cAp can b Cong doàn co sO' tai các doanh nghip ngoài khu
virc nhà nrnrc thirc hin theo quy djnh cña Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam.
IV. NGUON KINH PHI THJC HIN: Ngân sách Thãnh pM dam bâo
theo phân cap và quy djnh cüa Lut Ngân sách Nhà rn.thc và các van ban huàng
dan thi hành Luât./.

