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Can c&Luqt Td chi'c chInh quyn djaphu'crng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Luât sica dôi, bô sung m5t so diêu cüa Lut To chicc Chlnh phü và Lut TO chzc
chInh quyên djaphwoi'zg ngày 22 (hang 11 nãm 2019;
Can th Luát Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám
2015, Luát sica dôi, bO sung m3t sd diêu Lut Ban hành van ban quy phcm pháp
lugt ngày 18 tháng 6 nám 2020,
Can th Luçit Ngân sách nhà nwác ngày 25 tháng 6 nám 2015;
Can thNghj djnh s 163/2016/ND-C'P ngày 21/12/2016 cüa C'hInhphi quy
djnh chi tiêt thi hành m5t sO diêu cia Luat Ngán sách Nhà rnthc;
Cán ci Thông tu' s 1539/201 7/TT-BTC ngày 29/12/2017 cza B5 Tài chInh
quy d(nh chi tiét ye quán l, sic dyng ngân sách nhà nwác dói vO'i các co' quan cüa
Dáng Cong san Viçt Nam;
Can cic QuyeAt djnh s 99-QD/TWngày 3 0/5/2012 cüa Ban chdp hành Trung
u'olig ye ban hành Quy djnh ché d chi hoqt dng cOng tác dOng cia tO chicc ca
sá dOng, dáng b5 cap trên try'c tiêp cct sO';
Can cic Quy djnh s 169-QD/TWngày 24/8/2008 cia Ban BI Thu' quy djnli
chê dç5 phy cap cap iy viên các cOp;
Can cic Hu'áng dJn 5 56-ND! VPTW ngày 2 7/10/2015 cüa Van phOng
Trung wang Dáng ye m&c chi tiên thithng kern theo các hInh thicc khen thwO'ng
dôi vói tO chicc dáng và dáng viên,
Can cic Van ban s 919-CV/VPTW/nb ngày 21/11/2016 cia Van phOng
Trung wang quy djnh rnicc chi tiên thwOiig kern theo Huy hiu 45 nárn, 85 nàrn và
90 nárn tuOi DOng;
Can ct'c Quy djnh s 09-QD/VPTW ngày 22/9/2017 cüa Van phOng Trung
wang Dáng quy djnh inç5t sO chê d chi tiêu hoçit dng cla các tjnh iy, thành üy
trcc thu5c Trung uo'ng,
Theo TO' trInh sd .../TTr-UBND ngày tháng nárn 2022 cia LJy ban nhán
dOn Thành phO ye vic quy djnh rnç3t sO ni dung chi và rnicc chi thuç5c thârn quyên
cta HDND Thành phd; các Báo cáo thOrn tra.' ...,• cac Báo cáo giái trinh, tiêp thu.
.., j kiin tháo lun và biêu quyêt cüa dgi biêu H5i dông nhOn dOn Thành phO.
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QUYET NGH!:
Diu 1. Quy djnh nit s ni dung clii và 1mi'c clii thuOc thrn quyn cUa
Hi dông nhân dan thành phô Ha NOi, ci the:
(1) Quy djnh rnt s ch d, chInh sách di vth các di tuçing thuc din
Ban Thung vij Thành üy quãn i, can b Uo thành cách mng, can b Tiên khâi
nghia dang cu trii và mt so dôi tucrng huóng chInh sách trên dja bàn Thành phô.
(Chi tiêt theo Ph, lyc 01 kern theo)

(2) Quy djnh mOt s ch d chi tiêu hoat dng cüa các Dãng Uy khôi trirc
thuc Thành Uy, Dãng Uy các kim cong nghip và chê xuât Ha NOi, các qun,
huyn, thj üy, các dãng üy xã, phuing, thj trân tliuc Dãng b thành phô Ha NOi
(Chi tiét theo Phu luc 02 kern theo,)

(3) Quy dinh mt s ch do, djnh rnirc chi h trg t chirc Dãng, các doàn
the chInh trj - xà hi trong các doanh nghip ngoài khu virc Nhà nurc trên dja bàn
thành phô Ha Ni (Chi tiêt theo Phy lyc 03 kern theo,).
Diêu 2. To chirc thuc hiên
1. Giao Uy ban nhân dan Thành ph t chñ'c thirc hin Nghj quyt nay.
Trung hçp van bàn du9'c dn chiu tai Nghj quyt nay thrc süa dôi, bô
sung, thay the bang các van bn khác cüa cap có thâm quyên thI áp ding theo các
van bàn sira dôi, bô sung hoc thay the.
2. Giao ThuOng trrc Hi dng nhân dan Thành ph& các Ban Hi dông
nhân dan Thànli phô, các To di biêu và các dti biêu Hi dông nhân dan Thành
phô giám sat thrc hin Nghj quyêt.
3. D nghj Uy ban Mt trmn T quc các cp thành ph Ha Ni tham gia
giám sat vic thirc hin Nghj quyêt.
Nghj quyt duc Hi dng nhân dan thành pM Ha Ni khoá XVI, k hQp
thr thông qua ngày tháng näm 2022 Va có hiu 1rc thi hành ttr ngày / /2022.!.

No'i nIzmn:
- Uy ban thi.ràng vi Quc bi;
- Chinh phü;
- Van phông Chfnh phci, V.n phông Quôc hci;
- Ban cong tác DB cüa UBTVQH;
- Các B: Ttx pháp, Tài chInh;
- Thir&ng trtrc Thành üy Ha Ni;
- Doàn di biêu QuOc hi thânh phO Ha Ni;
- Thu&ng tri,rc HDND, UBND Thãnh pho;
- Dai biëu HDND Thânh pho;
- Các Ban HDND Thânh pho;
- VP Thành üy, các Ban Däng Thành üy;
- VP HDND TP, VP UBND TP;
- Các sO, ban, ngànb, doãn t1i Thành ph&
- TT HDND, UBND các qun, huyn, th xa;
- Luu: VT.

CHU TICH

Nguyen NgQc TuAn

PhititicOl
QUY D4NH MQT SO CHE DQ, CHINH SACH DO! VI CAC
oOi TUNG THUOC DIN BAN THUONG VJ THANH UY HA NO!
QUAN Lt CAN BQ LAO THANH CACH MNG, CAN BQ TIEN 1(1101
NGHiA BANG CU TRU vA MQT SO DO! TIJQNG HUONG
CHINH SACH TREN D!A BÀN THANH P110 HA NO!
(Kern theo Nghf quyt sd /2022/NQ- HDND ngày tháng nám 2022
ca Hç$i dóng nhân dan Thành phô)
I. PHJLM VI DIEU CHNH.
- Quy djnh ni dung chi và mirc chi thrc hin ch d nghi diu throng, ch
d thäm hOi 6m dau khi diu trj ti các co' sô y t, ch d h trç chi phi t6 chrc 1
tang và xây m, ch dO phing ving d6i vOi các d6i tixcYng thuOc din Ban Thiz&ng
v1i Thành Uy Ha NOi quãn 1, can b Lao thành cách rnng, can bO Tin khôi nghTa
dang Cu trü và mOt S6 d6i tilclng hithng chInh sách trên dla bàn Thành ph&
- Quy djnh mOt s6 the dO ti&n thtthng kern theo Huy hiu tr 70 näm tu6i
Dãng tth len.
II. QUY D!NH NO! DUNG CHI VA MrC CHI THJIC HIN CHE
09 NGHI D!EU DUONG, CHE 09 THAM HO! OM DAU Kill DIEU TRI
TiI CAC CO sO' Y TE, CHE DQ HO TRQ CHI TO CHtC LE TANG VA
XAY M9, CHE BQ PHUNG VIENG oOi vOi cAc DO! TUQNG THUOC
DIN BAN THUYNG V1J THANH UY QUAN L\, CAN B9 LAO THANH
CAd MJLNG, CAN BQ TIEN KHO'I NGHIA BANG CU TRU VA MQT
sO 001 TIYQNG HUONG CH!NH SACH TREN B!A BAN THANH PRO
HA NO!.
1.1)61 ttrçrng áp thing:
a) Các d6ng chI BI thu, Phó bI thu Thành us'; Chü tich HDND, Chü tjch
UBND Thành ph6 ('du'oi'zg chic và nghi hu'u,).
b) Các d6ng chi Chü tjch Uy ban Mt trn T6 qu6c Thành ph6; U vien
Ban Thithng v11 Thành u; Phó chü tjch HDND, PhO chü tjch UBND Thành ph6;
Trç l cUa d6ng chI BI thu Thành Uy; Phó trnông Doàn Eui biu Qu6c hOi chuyên
trách Thành ph6 Ha NOi ('dwo'ng chic và nghi huu.).
c) CáC d6ng chi là Trung ban dãng, ca quan trirc thuOc Thành Uy; Thu
k cüa d8ng chi Bi thu Thành Uy; Thành u viên; Giárn doe sO, truOng cci quan,
ban ngành, t6 chi'rc chinh trj - xä hOi Thành ph6 và tuang du'cmg (bao grn cá cac
doii vj sy' nghip, dcrn vj hip quán); Dti biu Qu6c hOi hott dng chuyên trách
ti.i Doàn dti biu Qu6c hOi Thành ph6; BI thu dàng u' cp trên ca sO trirc thuOc
Thành u; BI thu qu.n, huyn, thj uS'; Chü tjch HOi d6ng thành viên, T6ng giám
d6c T6ng cong ty trirc thuOc Thành ph6 ('duoi'ig chá'c và nghi huu,).
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d) Các dng chI là Phó truâng ban dãng, co quan trirc thuc Thành Uy;
Phó ChU tjch Uy ban Mt trn T quôc Vit Narn Thành ph; Thu k cüa các
dng chI Phó BI thu Thành üy, Chü tjch IIDND, Chü tjch UBND Thành phó; Phó
giám d6c si, phó tnxông các cci quan, ban, ngành, t chirc chmnh tn - x hi Thành
phó và tuang duang (bao gm cá các ck,n vj sit nghiçp, do'n vj hip quán), Phó
BI thu dãng u cp trên cc sâ trirc thuc Thành ui'; Phó BI thu qun, huyn, thj
uS'; ChU tch HDND, Chü tjch UBND các qun, huyn, thj xâ; Uy viên üy ban
kim tra Thành üy; Cp triRmg the Hi ngh nghip Thành phó; Phó thng giám
d16c Tng Cong ty trirc thuc Thành ph6 (duo'ng chic và nghi hiru).
d) Các dng chi ChU tjch Hi dng truäng, Hiu trLröng, Phó hiu truâng
Trithng Dai h9c Thu do Ha Ni và CáC truOng cao dâng thuc Thành pM; US'
viên Ban Thuing vii dãng uS' cap trên ea Sâ trire thuc Thành u5'; US' viên Ban
Thu&ng viii qun, huyn, thj uS'; Phó chü tjch HDND, Phó cthü tjch UBND qun,
huyn, thj x Va eác dôi tuçYng con li din Ban ThuOng v11 Thành üy quán iS'
(dwcrng chv'ec và nghi hwu);
e) Can b Lo thành cách mng dang cu trü và hung ch d trçr cp ti
các qun, huyn, thj x thuc thành pM Ha Ni;
g) Can b Tin khâi nghia dang Cu' trti và huô'ng ch d trçl cp ti các
qi4n, huyn, thj xâ thuc thành pM Ha NOi.
h) CáC di tucmg cOn lti (Anh bOng lao dng, Anh hung lirc luçmg vti
trang, Ba mc Vit Nam anh hung, Dãng viên duc tang Huy hiu 70 näm tui
Dãng trâ len; B, mc dê; b, mc vçi (cMng); vç (cMng); con dé cüa can b gitt
các chüc danh nêu tti dim a, b, c, d, d.
i) US' viën Ban Chp hành Dãng Oy khi, qun Oy, huyn Uy, th uS', Dâng
üy các khu cong nghip và cM xut Ha Ni trirc thuc Dãng b thành phó Ha Ni
(duang chrc và nghi huu).
k) Can b, Cong chirc, nguOi lao dng (k Ca nguâi d nghi hixu) lam vic
tai the Dãng Uy kh6i, qun, huyn, thj uS', dãng Uy các khu Cong nghip và cM
xuAt
1) BI this, phó bi thu Dáng uS' x, phuO'ng, thj trn (throng chuc

nghi

hixu).
m) US' viên Ban chip hành (throng chüc), can b thu'à'ng trirc vAn phOng
Dáng uS' cüa Dãng US' XA, pht.rO'ng, thj trn.
- Các dãng üy KhM trirc thuc Thành Oy Ha NOi; Dãng Uy cac khu cOng
nghip và cM xuât Ha Ni;
- Các qun uy, huyn üy, thj lty thuc DAng bô thAnh phS Ha Ni (sau day
vit ttt là các qu.n, huyn, thj Uy);
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- Các dáng üy x, phithng, th trn thuc các qun üy, huyn Uy, tlij üy
(sau day viêt tat là các dãng üy xâ, phuO'ng, thj trân).
2. Ni dung chi và mirc chi:
2.1. DiEu dwông tp trung:
a) D6i tuqng duçic Thành ph t chirc diu diiO'ng tp trung:
Can b dã nghi him giü các chirc danh nêu tti dirn a, b, c, d, d Miic 1,
Phn II; Can b Lao thành each mng, can b Tiên khO,i nghia nêu tai diem e, g,
Muc 1, Ph,n II.
b)Chd:
- Can b gift chüc danh nêu tai Khoãn a, b, e, Mic 1, Phn II duçic dàng
k di diu duö'ng tp trung 01 ln/nam (07 ngày) tti các dja diem diêu di.rOng theo
chucnig trInh cüa Thành üy. Cu 3 narn/Ol 1.n, Thành ph tó chác di nghi diu
diiOng k& hgp thAm quan các dja phuGng trong nuO'c; nu CO tü 10 dng chI däng
k trâ len, Ban To chirc Thành üy Ha Ni xây dirng k hoch, 1Q trInh doàn di,
báo cáo xin ' kin Thtr&ng trirc Thành u' Ha Ni xem xét, quyt djnh.
- Can b giü chirc danh nêu ti dirn c, d, d, g, Miic 1, Ph.n II duçic däng
k di diu duOng tp trung 01 l.nInäm (05 ngày) tai các da dim diu duOng theo
chucmg trmnh cüa Thành üy.
2.2. Diii dwöng 4ii nhà:
a) Di tiiçng diicic Thành ph h trg kinh phI diu duOTlg tai nhà:
- Can b ducmg chirc gitt cac chirc danh neu tai dim a, b, c, d, d, Mijc 1,
PhAn II.
- Can b d nghi hru gii các chirc danh nêu tti dim a, b, c, d, d, Mitc 1,
Phn II; Can b LAo thành each mng, can b Tiên khâi nghTa nêu ti Khoãn e, g,
Mic 1, Phn II không di diu di.rO'ng tp trung.
b)Chd:
- Can bO git chi'xc danh nêu tti dim a Mc 1, Phn II: Duçic h trçl tin
mt bang 3,0 1n mirc hxcng cci si.
- Can b giü chUc danh nêu ti dirn b, e Miic 1, Phn II: Dixçxc h trq tin
mt bang 2,5 ian mrc lung c so.
- Can b gilt chuc danh nêu tai dim c Miic 1, Phin II: Dixp'c h trçi tin
mtt b&ng 2,0 ian mrc lircing cci so.
- Can b gilt chuc danh neu tai dirn d, g Miic 1, Phan II: Ducic h trcitin
mt bang 1,5 1n mrc lircing cci sO.
- Can b gilt chüc danh neu tai dirn d Miic 1, PhAn II: Dtxcic h trçi tin
mtt bang 1,0 ian müc h.rcing cci sO.
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* Luu : S tin quy djnh sau khi nhin vó'i h s mrc lucing c si duçic
lam trôn len so hang tram nghIn dng. Truâng hcrp can b sau khi ducic diu dng,
luAn chuyn, b nhim gitt chüc danh thuOc din Ban Thuô'ng v11 Thành üy Ha
Ni quán l ma chira duçc huO'ng ch d diu duö'ng tti nhà thI ducic chi trá bô
sung; can b tü trân trong nàm ma chua du'cic hung ch d diu thrOng thI s chi
trá ché d diu duông tai nba nàm do cho gia dInh can b.
2.3. Ch d thám hôi m dagi khi dhu trj tçii các co' só'y tê:
a) Di tixcing duçic htrmg ch d chInh sách cüa Thành u
- Can b gift chüc danh nêu tai dirn a Miic 1, PhAn II: Qua thäm trj giá
ti da 0,3 1n müc lucvng cci s& và tin rnU bang 3,0 lan rntrc lu'cmg cci sO'.
- Can bO gift chüc danh nêu tti dirn b, e Miic 1, Phn II: Qua thäm frj giá
ti cIa 0,3 l.n mirc hxcmg cci si và tin rnt bang 2,5 1n müc luang c sâ.
- Can b gift chirc danh nêu tai dirn c Miic 1, PhAn II: Qua thãm trj giá
tôi cIa 0,3 1n müc hxng co sâ và tin rnt bang 2,0 1n rni:rc luang co' s&.
- Can bgift chrc danh nêu t?i dim d, g Miic 1, PhAn II: Qua thäm trj giá
ti cIa 0,3 l,n mirc hxcing Ca sâ và tin mt bang 1,5 lan mic luong Ca so.
- Can bQ gift chüc danh nêu tai dim d Mc 1, Phn II: Qua thäm trj giá
tôi cIa 0,3 l.n müc krong Ca sO và tin mt bang 1,0 lan mirc ltwng ca sO.
b) D& tuvng duçc huOng ch d chinh sách cUa Dãng üy khi, qun Uy,
huyn üy, thj
Dáng üy các khu cong nghip và ch xutt Ha Ni tr%rc thuc
Dãng b thành pM Ha N)i.
- Can b gift chüc danh nêu ti dirn i Mic 1, Phn II: Mirc chi bang 0,8
lan mirc lixo'ng Ca sO.
- Can b gift chrc danh neu tti dirn k Mic 1, Phn II: Mü'c chi bing 0,4
lan müc lu'cing co' sO.
c) Di tircmg duçic huOng ch d chInh sách cOa Dáng u' x, phuOng, thj
tr.n thuc Dang b thành pM H Ni:
- Can b gift chirc danh nêu ti dirn 1 Miic 1, Phn II: MOc chi bang 0,5
lan mOc hxang cci sO.
- Can b gift chüc danh nêu tai dirn iii Miic 1, Phn II: Mi.rc chi bang 0,3
ln müc hwng ca sO.
* Luu : S6 tin quy djnh sau khi nhân vOi h s rnü'c lucrng cci sO duqe
lam trOn len s6 hang tram nghIn dng. Vic thic hin ch d thàm hOi m dau khi
diu trj ti các Ca sO y t áp diing cho mi di tuçing, không qua 02 lnInàm.
2.4. Chê d3 ho trçi' Lê sang:
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* Chi phi T chirc L tang cp Nhã nuic và L tang ctp cao, müc kinh
phi quy djnh tai Thông tu s6 74/2013/TT-BTC, ngày 04/6/20 13 cUa BO Tài chInh
quy djnh các khoân clii phi và thirc hin vic cp, quyt toán ngân sách Nhà ntràc
phiic vi L Qu6c tang, L tang c.p Nhà rnxó'c, L tang cp cao d6i vâi can b gict
các chirc danh nêu ti dim a Muc 1, PhAn II.
* Chi phi t chüc L tang can b, cong chrc, viên chUc, ngoãi m1rc kinh
phi theo quy djnh cüa Lut Báo him xä 1ii Vit Narn thr9c ngân sách Thãnh ph
h trçl kinh phi, mirc chi nhu sau:
- Can b gitt các chirc danh nêu tai dirn b, e Miic 1, Phtn II: Miirc chi
bang 25 1n mirc luong cci si.
- Can b gi các cliüc danh nêu tai dim c Miic 1, Phn II: Mirc chi bang
20 1n mirc hwng co s&.
- Can b giü các chrc danli nêu tai dirn d, g Mçic 1, Phn II: Mirc chi
bing 15 1n mirc luong Co sâ.
- Can b git các chuic danh nêu tii dirn d Miic 1, Phn II: Müc clii bang
10 1n m'crc h.rcrng co s&.
* Luu : S tiên quy djnh sau khi nh[n v6'i h so iiiO'c lu'ong CO SO' du'ç'c
lam tràn len s6 hang tram nghIn dng.
2.5 Chll43pháng vkng:
a) Di ttxcing diiçic hithng ch d chInh sácli cüa Thành u
- Can b gi các chirc danh neu tai dim a Mc 1, Phtn II: Vông hoa (ti
da 1 lAn mirc luong co s&) và tin phOng ving bang 3,0 lan imc luong co sâ.
- Can bO gi các chirc danli nêu tii diem b, e Miic 1, Pliân II: Vông hoa
(thi da 1 lAn müc luong co sr) và tin phüng ving bAng 2,5 lAn müc krcing cci s.
- Can b git cãc chirc danh nëu t.i dim c Mc 1, PhAn II: Vông boa (t6i
da 1 lAn mirc hwng Cu sO') và tin phüng ving bAng 2,0 lAn mirc krong cu sO'.
- Can bO gict cac chüc danh nêu tti dim d, g Mic 1, PliAn II: Vông hoa
(ti da 1 lAn mirc lu'ang cu sO') và tin phüng ving bAng 1,5 IAn mirc kwng Co sO'.
- Can b giU các chüc danh neu tai dirn d, h Mc 1, PliAn II: VOng hoa
(t6i da 1 lAn mirc lu'crng Cu sO') vâ tin phcing ving bAng 1,0 lAn müc hxong cci sO'.
b) Di tuçng duqc huO'ng clii dt chInh sách cUa Dãng üy kh6i, qun üy,
huyn Uy, thj us', Dãng Uy các khu cong nghip và ch xuAt Ha Ni tric thuc
Dãng b thành pli Ha Ni.
- Can b giü các chüc danli nêu tai dim i Miic 1, PhAn II: Vông boa (ti
da 0,5 lAn müc ltiong Cu sO') và tin phing ving bAng 0,8 lAn mt'rc luong co sO'.
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- Can b giü các chüc danh néu tai dim k Miic 1, Phn II: Vông hoa (thi
.
da 0,5 thn rnirc luang ca sa) và tin pháng ving bang 0,7 ian rnirc lixong c
- B& m dê; b& m vçi (chng); vç (chng); con dé cüa can b gi các
chi'rc danh nêu tti dim i, k Mic 1, Phan II: VOng hoa (ti da 0,5 ian müc luo'ng
c sâ) và ti&n phüng ving bang 0,5 ian mirc lu'cing c sO'.
c) EMi tuclng duçic huO'ng ch d chInh sách cüa Dãng u' xA, phu&ng, thj
tran thuc Däng b thành ph Ha Ni:
- Can b git các chrc danh nêu tii dim 1 Miic 1, Phan II: VOng hoa (t6i
cta 0,3 ian mirc li.io'ng cci sO') và ti&n phi'ing ving bang 0,5 lAn müc lucmg c sa.
- Can b giU các chirc danh nêu tti dirn rn Mçic 1, PhAn II: VOng hoa (ti
da 0,3 lAn mO'c kro'ng CG sO') và tin phOng vi&ig bAng 0,4 ian mirc hwng c sO'.
- B6, mc dê; b& mc vçi (chng); vç (ching); con dé cüa can b giU cac
chüc danh nêu ti dim 1, m Miic 1, PhAn II: VOng hoa (t6i da 0,5 iAn mirc ivang
c sO') và tin phiing ving bang 0,3 iAn mO'c luong ccr sO'.
* Li.ru : S tin quy djnh sau khi nhân vOi h S6
lam trOn len so hang tram nghIn dông.

IThfC

lucing cc sO' duçic

III. MUC CHI TIEN THU'ONG KEM THEO HUY HIU TU' 70
NAM TUOI BANG TRO LEN.
1. Bôi ttrQ'ng áp dung: Các dãng viên 70, 75, 80, 85, 90 näm tuôi Dãng.
2. Mirc chi':
- Huy hiu 70 näm tu6i Dáng: 9,5 iAn mirc luo'ng CO SO'.
- Huy hiu 75 näm tu6i Dáng: 14 Ian mi:rc luong co' sO'.
- Huy hiu 80 näm tu6i Dâng: 19 lan mO'c 1u'cng CO' SO'.
- Huy hiu 85 nàm tu6i Dáng: 23,5 lan mO'c luong CO SO.
- Huy hiu 90 nàm tu6i Dáng: 28 lan mO'c hrnng CO' SO'.
: Mtrc chi tin thuO'ng kern theo Huy hiu fMng saukhi nhân vài
h so mirc tiên iuo'ng Co sO' di.rçic lam trOn len so hang tram nghIn dông.
*pj
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IV. NGUON KINH PHI THçC HIN: Ngân sách Thành ph6 dam bâo
theo phân cap và quy djnh cüa Lut Ngân sách Nhà nu'ó'c Va các van ban huàng
dn thi hành Lut./,

'Ba bao gm ch d chi theo Huàng dn S6 56-HD/VPTW ngãy 27/10/2015 cc,a Van phOng Trung .rang Bang v
müc chi tiên thuOng kern theo các hInh thcrc khen thi.rông dôi vol tO chrc DOng và Dàng viên, Van bàn so 919CV/VPTW/nb ngày 21/I 1/2016 cüa Van phOng Trung uong cuy dnh rnOc chi tiên thrâng kern thea Huy hiu 45
näm, 85 näm và 90 närn tuôi Bang.

Phu inc 02
QUY DNH MQT SO CHE DQ CHI TIEU CUA CAC BANG UY KHOI
TRC THUQC TI{ANH UY, BANG UY KIIU CONG NGHIP VA
CHE XUAT HA NQI, CAC QUiN UY, IIUYN UY, TH4 UY
vA CAC BANG UY xA, PHU1NG, THI TRAN
THUQC BANG BQ THANH PHO HA NQI
/2022/NQ- HDND ngày tháng näm 2022
(Kern theo Nghj quyt s
cüa H(51 dóng nhán dan Thành phô)
I. PHiM VI DIEU CH!NH.
Quy djnh mt s ch d chi tiêu hott dng cüa các Dãng üy khôi trirc
thuc Thành ñy, Dàng Uy các khu cong nghip và chê xuât Ha Ni, các qun üy,
huyn Uy, thj üy, các dàng üy x, phtthng, thj trân thuc Dàng b thành phô Ha
Ni.
II. DO! TUNG AP D1JNG.
- Các dàng üy Khi trrc thuc Thành üy Ha NOi; Dãng üy các khu cong
nghip và ch xut Ha Ni;
- Các qun üy, huyn üy, thj üy thuc Dàng b thành ph Ha Ni (sau day
vi& tt là các qun, huyn, thj Uy);
- Các dàng üy xä, phuing, thj trn thuc các qun ñy, huyn Uy, thj üy
(sau day viët tat là các dàng Uy xà, phithng, thj trân).
III. NQI DUNG CHI vA MUC CHL
1. Ch d chi tiêu dam bão hoat dng cüa các däng Uy Khi trrc thuc
Thành üy, Dãng Uy các khu cong nghip và chê xuât Ha Ni, các qun, huyn, thj
üy:
1.1. Ch d chi xay dirng, thm djnh các van bàn trInh c.p üy, Ban Thrnmg
vi cap üy gôm nghj quyt, quy ch& quy djnh, d an:
a) Chi xây drng van bàn:
- DM vOi van bàn méii:
Van bàn do cp Uy quyt djnh ban hành: Tng miil'c kinh phi tcM da
15.000.000 dngIvan bàn.
Van bàn do Ban Thithng viii cp üy quyt djnh ban hành: Tng müc kinh
phi tcM da 10.000.000 dng/vàn bàn.
- Di vOi van bàn süa di, b sung:
Tu' theo ni dung, phtm vi sira di, tong mirc kinh phi ti da b.ng
50% van bàn mâi.
Tng m1rc kinh phi xây drng van bàn mOi, van bàn si'ra di, b sung duçic
chi cho mt s ni dung ci th sau dày: chi xây drng k hoach, d crnmg s bO,

cuo'ng chi tit và biên tap, chinh sra dn hoàn chinh van bàn; soan thào báo
cáo giái trInh (nu ca), to' trmnh và van bàn clii dao; clii h9p, hOi thão (chê d clii
t1i1rc hin theo quy djnh 1iin hành); chi bM du'O'ng các bt phn van thu', dánh may,
in n, nhân sao, phát hành tài lieu, bi di..rcng cho cong tác l.p dir toán và quyêt
toán kinh phi
Miirc phân bô kinh phi chi cho cac ni dung trên do lãnh do ca quan duçic
giao chU trI xern xét, quyt djnh ci,i th.
b) Chi cho cong tác thm djnh van bàn.
Tng imrc kinh phi cho vic thAm djnh van bàn nhu sau:
- Van bàn trinh cp üy: Müc chi thi da 2.500.000 dng/vän bàn.
- Van bàn trInh Ban ThuOTig vi cp üy: Mrc chi tM da 1.500.000 dngIvän
bàn.
Kinh phi thm djnh do ca quan du'crc giao nhim viii chü trI thm dnh clii.
1.2. Ch d clii xây dirng rnOt s van bàn khác trInh cp üy, Ban Thumg
viicãpUy:
a) Xây dirng chuong trInh lam vic toàn khoá cüa cp ui'. Mt'rc chi téi da
10.000.000 dng/chu'ang trinh; chuang trInh kim tra, giám sat toàn khoá cüa cap
uS: Müc chi ti da 5.000.000 dng/chu'ang trInh,
b) Xây dung chu'ang trinh lam vic näm cUa cAp u5: Mirc chi thi da
2.500.000 dng/chuong trInh.
c) Chi soan thào chi thj; chucmg trInh hành dng, k hoach th?c hin ngh
quyêt (không xây dirng d an) cüa cAp u5': Mirc clii t& da 1.500.000 dng/vän
bàn.
d) Chi xây dirng báo cáo djnh kS' nam cüa cAp u5': Müc clii ti da
5.000.000 dông/báo cáo.
d) Xây dimg báo cáo khác: Mi:rc chi ti da 3.000.000 dng/báo cáo, bao
gôm:
- Báo cáo so' kit, tng kt chuyên d thijc hin các chi thj, nghj quyt cüa
Trung uo'ng, Thành u.
- Báo

CO

Cong tác kim tra, giám sat näm cüa cap u5r.

- Báo cáo cong tác tài chinh dàng hang nàm và nhirn k5' trInh cap u5'.
Müc chi ciii th di vó'i tirng van bàn do Thithng trirc cAp üy quyt djnh.
1.3. Ch d chi cho các doàn kim tra, giám sat duc thànli 1p theo quyt
djnh cüa Ban Thu'mg vçt cAp u5' (khOng bao grn các doàn theo chuang trInh cong
tác näm cia cAp üy):
Mñ'c chi thi da 4.000.000 dng/doàn kim tra, giám sat. Ni dung chi bao
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gôm:
- Xây drng chuong trInh kim tra, giárn sat bao gm: I( hoach, dê clxong
kirn tra, giárn sat.
- Báo cáo kt qua kirn tra, giám sat; thông báo kt 1un kim tra, giám

sat.
- Chi h9p doàn kim tra, giám sat.
Mi.'rc chi cii th do trtrOng doàn kirn tra, giám sat quyt djnh.
1.4. Ch d chi hi nghj:
Ch d chi hi nghj thirc hiên theo quy djnh tti Phii 1iic 03 Nghj quyt
s 09/2017/NQ-HDND ngày 05/1 2/2017 cüa Hi dng Nhân dan Thành phô
Ha NOi quy djnh rnñ'c chi cong tác phi, chi hi nghj d6i vài các ca quan, dn vj
cüa Thành pM Ha Ni. Di vi tin An cüa dti biu và khách mi mt so hi nghj
thrcrc quy djnh nhu sau:
HOi nghj cp ày, hi nghj do Ban Thithng vi,i cp u' triu tp và chü tn
(khong bao gm hi nghi thu'mg k' cUa Ban Thu'O'ng via) duc chi M trçi tin An
cho di biêu, khách mcii trong thôi gian hi nghj vO.i müc chi ti da
200.000 dông/ngi/ngày.
Hi nghi thng kt nArn cüa cp üy duçc chi M trcY tin An cho dai biu,
khách mi trong thôi gian hi nghj, mac chi t6i da 150.000 dng/nguo'i/ngày.
1.5. Ch d chi tip cOng dan:
Thuc hin theo quy djnh cüa Thông tu so 320/2016/TT-BTC, ngày
14/1 2/20 16 cüa Bô Tài chInh quy djnh ch d Mi duOng di vi ngixi lam nhim
vi tip cong dan, xà 1' dan khiu nai, t cáo, kin nghi, phAn ánh.
1.6. Môt s ch do khác:
a) Ch d trang phiic:
- Mi nhirn ki dui hi Dáng, các dng chI u' vién Ban Thuing vi, u
viên Ban Chap hAnh Dãng b KhM trirc thuOc Thánh u, DAng b các khu cong
nghiêp, chê xuât và Dãng bO các qun, huyn, thj xA di.rgc M trçY tiên may trang
phic vài mac chi 3.000.000 dng/ngizOi. Riêng các dông chi là U viên Ban chp
hành Dáng b thành pM Ha Ni hoc là dai biu Hi dng nhân dan Thành pM
thijc hin theo the d cüa U viên Ban chip hành Dáng b Thành pM hoc di
biu HOi dng nhân dan Thành ph&
- Can bô, cOng chàc, ngu'ôi lao dng lam vic ti các dáng ày KMi tniic
thuc Thânh us', Dáng ày các khu cOng nghiêp, ch xut vA các qun, huyn, thj u'
mi nAm duc M trçY tin may trang p1iic 500.000 dông/nguo'i/nAm. (DOi tirçxng
khong áp dung quy djnh nay: Can b lam cong tác ca yêu, các dông chj thrçc
huO'ng ch dO trang phic nêu trên).
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b) Ch d bi duOng phuc vu hoat dOng cp us':
Can bô, cong chrc, nguôi lao dông theo hInh thü'c hçip dng lao dng
khOng xác djnh thô'i hn lam viêc tai cac dãng u KMi tnrc thuOc Thành
u, Dáng
üy các khu Cong nghiêp, ché xuât và các qun, huyên, thi u du'ac hu&ng ch d bi
dirOng hang tháng h so 0,3 mirc luung co' só.
c) Ch d bi du'O'ng cong tác van thu:
Can bô, cong chrc lam cOng tác van thu t?i các dáng u Kh& trrc thuc
Thành u, Dãng Uy các khu cong nghiêp, ch xut và các qun, huyên,thj u drçc
htrâng ché d bOi duO'ng hang tháng
h s 0,1 mtrc lwmg Ca si.
d) Ch d tng qua lu'u nim:
Can b, cOng chüc vá ngrô'i lao dng lam vic t?i cac dáng u Khi trrc
thuôc Thành u, Dáng ay
các khu cong nghiêp, chê xuât và các quãn, huyën, thi u
khi nghi hru du'Gc tang qua km niêm 1.000.000 dông/ngtryj; khi chuyên cong tác
den các co' quan, dcrn vj không thuôc cac ca quan, dan vi cUa Dáng chrçc tang qua
luu nim vOi mU'c chi 500.000 dông/ngu'o'j.
2. Môt s ch do chi tiéu hoat dông cüa cac dáng u' xa, phung, thi trn.
2.1. Ch d chi xây drng, th6 d4nh d an trInh cp üy.
a) Chi xây dirng d an.
D an do cp üy quyt dnh ban hành: Tng müc kinh phi thi da
10.000.000 dng/d an.
b) Chi cho cong tác thm dnh d an (nu co).
Mire chi ti da 1.000.000 dng/dê an.
2.2. Ch dO clii xây drng mOt s vAn ban khác trInh cp Uy.
a) Xây drng chuang trInh lam vic toàn khoá cüa

cap us', chwmg trInh
kim tra, giám sat toán khoá cüa cp u, chu'ong trinh lam viêc nAm cüa cap u.

Chi soan thAo chu'o'ng trinh hânh dng, ké hoach thixc hin nghi quyêt (khong xây
dirng d an) cüa cp us': Mire chi tOi da 500.000 dOng/van bAn.
b) Chi xây dirng báo cáo djnh kS' nAm ciia ctp ui': MA'c chi t6i da
2.000.000 dng/bao cáo.
c) Xây di.rng báo cáo khác: Mirc chi ti da 500.000 dng/bao cáo, bao gôm:
- Báo cáo so' k&, tang kt chuyên d thuic hiên các chi thj, nghj quyt cüa
ThAnh üy, quãn, huyên, thi u.
- BAo cáo cong tAo kim tra, giArn sAt nAm cüa cap us'.
- BAo cáo cong tác tâi chInh dAng hang nAm và nhim k' trmnh cAp us'.

Mirc chi cii th d61 vO'i ting van bAn do Thu'ing trirc cp u quyt djnh.
2.3. Ch do chi cho cAc doAn kim tra, giám sat duo'c thAnh 1p theo quy&
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dnh cüa cp üy (khong bao giii cac doàn theo chu'ong trInh cong tãc näm).
Mrc chi ti da 2.000.000 dng/doan kirn tra, giárn sat. Ni dung chi gm:
- Xây drng chuang trInh kirn tra, giám sat bao gm: K hoach, d cuang
kim tra, giám sat.
sat.

- Báo cáo kt qua kim tra, giám sat; thông báo kt lun kim tra, giám
- Chi h9p doàn kim tra, giárn sat.
Mrc chi cii th do truOng doàn kim tra, giám sat quyt djnh.
2.4. Ch d chi hi ngh.

Ch dO chi hOi nghj thirc hin theo quy djnh tai Phii lic 03, Nghi quy&
sO 09/2 017/NQHDND ngày 05/12/2017 cüa Hôi dng Nhân dan Thành ph
Ha Nôi quy dnh mü'c chi cong tác phI, chi hOi nghj dM v6i các ca quan, dan vj
cüa Thành phô Ha NOi. Di vO'i tin an cüa di biu và khách mcii mOt s hOi nghj
dirc quy djnh nhu sau:
HOi nghi do cp üy triu tp và chü trI duac chi h trçi tin an cho dti biu,
khách mâi trong thai gian hOi nghj vri mtrc chi ti da 150.000 dng/ngithi/ngay.
HOi nghi tang kt näm cüa cp üy dupc chi tin an cho dai biu, khách
mii trong thô'i gian hOi ngh rnrc chi ti da 100.000 dng/nguO'i/ngày.
2.5. Ch dO chi tip cong dan.
Thirc hin theo quy djnh cüa Thông tu s 320/2016/TT-BTC ngày
14/1 2/20 16 cüa BO Tái chInh quy djnh ch dO bi duOng di vâi ngui lam nhim
vii tiêp cong dan, xir l dan khiêu nai, t cáo, kin nghi, phán ánh.
2.6. Môt s ch do khác.
a) Ch dO trang phiic.
- Mi nhiëm kS' dai hOi Dáng bô, dng chI BI thu, Phó BI thu thung trirc
due h trçY tin may trang phuc vó'i rni'rc chi 2.000.000 dOng/bô. Rieng các dông
chI là U' viên Ban chip hành Bang ho qun, huyên, thj xa hoc là dai biêu HOi
dng nhân dan qun, huyn, thi xà thuc hién theo ch dO cüa U viên Ban chap
hành Bang bO qun, huyn, thj xà hoäc di biu HOi dng nhân dan qun, huyn,
thj xà.
- Di vo'i can bO thuông trV'c van phông Bang u' mi näm di.rc h trçy
tin may trang phuc vó'i rnrc chi 400.000 dng/nguoi.
b) Ch dO bi throng phiic vii hoat dOng cAp ui'.
Dng chi BI thu, PhO BI thu thuô'ng trirc Va 01 can bO thithng trirc van
phông Bang u' duGc huOng ch dO bi duOiig hang tháng h s 0,3 mirc krang ca sâ.
c) Ch dO ttng qua luu nim:
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Can b cong chü'c, nguôi lao dông lam vic tai Dãng u' x, phithng, thj
trãn khi nghi him du9c tang qua hsu nirn 1.000.000 dông/ngui; khi chuyên cong
tác den các co quan, doWn vj không thuôc các co, quan, don vj cUa Dãng duc tang
qua km nim vO'i mü'c chi 500.000 dng/nguô'i.
IV. NGUON KINH PHI THçC HIN: Ngân sách Thánh ph dam bão
theo phân cap và quy djnh cCia Luãt Ngân sách Nhã nu'c vã các van ban huó'ng
dan thi hành Lut và phân cap hin hành.

Phu luc 03
QUY DNH MÔT SO CHE DO D!NH MIYC CHI HO TRQ TO CHIYC
DANG, CAC TO CHUC DOAN THE CHfNH TRI - XA HQI TRONG
CAC DOANH NGHIP NGOAI KHU VUC NHA NIIOC TREN D!A BAN
THANH PHO HA NO!
(Kern theo Nghj quye't sd /2022/NQ- HDND ngày tháng nárn 2022
cia Hi dông nhán dan Ththnh phó)
I. PHAM VI DIEU CHINH.
Quy dinh môt s ch do, dinh rnàc chi h tr t chrc Dãng, các th chi.rc
doàn the chinh trj - xã hi trong các doanh nghip ngoài khu v1rc Nhà ni.râc trên
dja bàn thành phô Ha Ni.
II. DOI TU'O'NG AP DUNG.
- Các dãng üy khM trirc thuOc Thành Uy; Dãng üy các khu cong nghip và
chê xuât Ha NOi; các quãn Uy, huyen üy, thj üy (sau day gi tat là qun, huyn,
thj üy); các däng üy xa, phu'ong, thj trn; các t6 chUc dãng trong các doanh nghip
ngoài khu virc Nhà nixic thuc Dãng b thành phô Ha Ni.
- Các t chüc doàn th chInh tn - xã hôi cp trên ca sâ và các t chüc doàn
the chInh trj - x hi trong các doanh nghip ngoài khu virc Nhà nuàc trên dja bàn
thành phO Ha Ni.
III. NQI DUNG CHI VA MU'C CHI.
1. Mt s ch d, djnh müc chi h trçi t chirc dãng trong các doanh nghip
ngoài khu vrc Nhã nu'âc.
1 .1. Chi h trç thành 1p mó'i t chic dãng:
a) Di tung áp dçing: các dãng üy khi trçrc thuc Thành üy; Dáng Uy các
khu cong nghip và chê xuât Ha Ni; các qun, huyn, thj üy trrc thuOc Thành Uy
HaNOi.
b) Mñc chi: 20.000.000 cMng/i

th chiic dãng thành 1p mâi.

c) NOi dung chi: H trçi kháo sat tInh hInh thrc t ti do'n vj, h trçx di Iai
cüa can bO; tuyên truyên, v.n dông, to chtrc thành lap; ho tr? cho các to chüc dãng
mâi thành lip,... nhärn phát triën duçc to chñ'c dâng mdii trong doanh nghip
ngoài khu vuc Nhà nuàc. Thng trirc cap üy quyêt djnh mirc chi cii the cho các
nOi dung cOng vic, vói tOng sO chi h trç khong vuçt qua djnh rnüc nêu trén.
1.2. Chi h trçi kinh phi ho?t dng:
a) DM tucYng áp ding: các t chüc co sO, Dãng, các chi bO trong doanh
nghiêp ngoài khu vijc nhà nu'oc trirc thuOc dng bO xa, phithng, thj trân và tirong
ducrng.
b) NOi dung chi: h trçr kinh phi hot dng thung xuyên cüa t chirc co
si dãng (van phOng phâm, thông tin, tuyên truyên, chi hOi nghi, chi cOng tác xay
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dirng Dáng và các chi phi dãng vi khác,...). Riéng khoán clii rnua báo, ttp clii, tái
lieu; chikhen thu'O'ng; clii to chirc dai hôi dãng duc thirc hin theo quy djnh,
liuóng dan chung cüa Trung uong Dâng.
c) Enh imrc clii:
- EMi vài các t6 chrc ca s dãng (chi b ci si, dãng b ca si) trong doanh
nghip ngoài khu vrc nhà nuic:
Chi bô ccv si, dãng b co' sà có 30 dãng viên trc xung: bang 10 ln mirc
lucing ccv si/chi bO/närn;
Tir dãng viên thir 31 dn dãng vien thir 100: bang 0,4 müc hrcing ccv
sv/dáng vién/nm;
Tü dáng viên thr 101 dn dáng viên thu 200: bang 0,3 müc hxo'ng ccv
sâ/dáng viên/närn.
Tfr dãng viên thü' 201 dn dáng viên thir 300: bang 0,2 mirc hrcrng ccv
sv/dãng viên/näm.
Tü dãng vien thir 301 tri len: bang 0,1 rnirc lucvng ccv sO'/dãng viên/näm.
- DSi vi các chi b trrc thuc dãng b xâ, phuvng, thj trn vã troiig
dwvng: djnh mirc chi ho trc bang 5 lan rnuc hro'ng ccv s/chi b/nàm.
1.3. Chi h try cho can b lam cong tác dãng tai các doanh nghiêp ngoâi
khu vixc nhà nuc:

- Uy vién ban chp hánh dãng b, chi b ccv s tucing thrcvng cp xà thrcic
huOng he sO 0,3 muc luong co sO/tliãiig.

- Uy viên ban chap hành chi bô trrc thuôc dãng bô xã, phrthig, thj trn và
tixang duo'ng duc huâng phi cip bang h sO 0,2 nirc Iu'cvng ccv sO'.
Kinh phi h trçv clii phi hoat dng và h trçv cho can b lam cong tác dãng
trong các doanh nghiep ngoài khU VIC nhà nuó'c duçvc ngân sách Thành phô bão
dam theo nguyen täc ngân sách cap phân chênh lch giüa dir toán chi disçxc xác
djnh theo djnh mi'rc chi nêu trén vO'i các nguôn thu theo quy djnh cUa Diêu l cüa
Dáng Ctng san Vit Narn vã các quy dlnh khác cOa Trung wing Dãng theo quy
djnh tai Diêu 9, Nghi djnh so 163/2 016/ND-Cp ngây 2 1 /12/2
016 cUa ChInh phü
và Diêu 4, Thông tu so 1539/TT-BTC ngày 2 9/1 2/20 17 cüa B Tài chinh.
2. Môt s ch do, dinh mtirc chi h6 tro th chuc doàn th chinh trj - xâ hi
trong các doanh nghip ngoâi khu virc nhà nrâc
2.1. Clii h tra thành lap mói th chuc doãn th chInh tn - xä hôi:
a) DM tu'yng áp diing: t chüc Cong doãn, Doân thanh niên, Hi lien hip
thanh niên, Hi lien hiêp phu ni.
b) Dinh ii-nrc clii: 7.000.000 dng/1 tó chuc doân th chInh frj - xä hOi mói
thánhlp.
c) NOi dung chi h tm khao sat tinh hinh thuc tê tai don vi, h trcv di lai
cUa can b; tuyên truyên, vn dng; to chüc thành lap; ho tn tO chüc iê ra mat, ho
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tm cho t chrc doàn th mOi thành lap... Unh dao các to chirc doàn th chinh trj
- xâ hi quyêt djnh mirc chi cii the cho các ni dung cong vic, vói tong so chi
không qua djnh mirc nêu trén.
2.2. Chi h trçi kinh phi hoat dng cüa các t chirc doàn th chInh trj - xà
hôi:
a) D6i voi t chüc Doàn Thanh nién — Hi lien hip thanh niên trong doanh
nghip ngoài kim virc nhà nu'c tu'ong duo'ng cap huyn trirc thuc Thành doàn —
Hi lien hip thanh niên thânh phô Ha Ni
- Mrc kinh phI h trçi cho t chirc Doàn trong doanh nghip ngoài khu vxc
nhà nithc (tuong dui.rng to chüc doàn cap huyn): là 50.000.000 dong/dcm vj/nãm
- Müc kinh phi h ii? cho Hi Lien hip thanhniên trong doanh nghip
ngoài khu vrc nhà nuâc (tuong duang to chüc hi cap huyn): là 20.000.000
dông/dun vt/nam.
b) Di vOl t chOc Doàn Thanh niCn — Hi lien hip thanh niên trong các
doanh nghip ngoài khu vrc nhà nu,O'c tuang ducing cap xà trirc thuc Doàn Thanh
niên — Hi Lien hip thanh niên qu.n, huyn, thj xã:
Müc kinh phi h tr? cho t chirc Doàn thanh niên trong doanh nghip
ngoài khu vlrc nhà nuOc (tucing duoiig to chirc Doàn cap xã): là 10.000.000
dông/dcm vj/näm.
Müc kinh phi h trçl cho Hi lien hip thanh niên trong doanh nghip ngoài
khu virc nhà nu'âc (tu'ong throng to chi.'rc Hi cap xà): là 5.000.000 dông/dcrn
vj/närn.
c) DOi vO,i Hi PIii nQ' trong doanh nghip ngoài kliu vrc Nhà nuóc:
Mic kinh phi hO my hoktt dng cho tO chrc I-lci phy rlQ' trong doanh nghip
ngoài 1dm vyc nha flUOC Cap CO SO' tLI'O'flg duo'ng cap xà là 1 0.000.000 dOng/don
v nãim
2.3. Chi h trq can b lam cOng tác doàn th trong doanh nghip ngoài
khu virc nhà nurc:
a) DM vói to chirc Doàn thanh niên trong các doanh nghip ngoãi khu virc
nhà nuc tuo'ng du'o'ng cap huyn, tiVc thuc Thành doàn Ha NOi:
- BI thu Eoàn thanh niên (tuong duong cp huyn) duc hu&ng phi cap:
h so 0,4 müc luong cc sOYtháng.
- Phó BI thu Doàn thanh niên (tucing ducing cp huyn) ducic hrning phiy
cap: h so 0,25 mirc luo'ng co sO/tháng.
b) DM vi ti chü'c Doàn thanh niên trong các doanh nghip ngoài khu virc
nhà nuóc tuong throng cap xà:
- Bi thu' Doàn co' sO' duc huOng phiy cp: h s 0,15 mic luang co
s/thãng.
- Phó BI thu Doàn co sO di.rcrc humg phiy dip: h s 0,1 mirc hxang co
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s o'/tháng.
c) Di vii t6 chi'rc Hi phi nü cp co sO' tuang dung c.p xà:
- Chü tch Hi phi ntr drcc hLrO'ng phii cp: h s 0,15 müc Iumg c
si/tháng.
- Phó Chü tjch Hi phii nü duçc huâng phii cap: h s 0,1 mCrc luong cci
sâ/tháng.
d) Di vâi t6 chüc Cong doàn:
Ché d phii cp can b Cong doàn c so' ti các doanh nghip ngoài khu
viic nhà nithc thirc hin theo quy dijnh cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam.
IV. NGUON KINH PHI THU'C HIEN: Ngân sách Thành ph dam bão
theo phân cap và quy djnh cUa Lut Ngân sách Nba nuâc và các van bàn hithng
dan thi hành Lut.I.

