
HOT BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

TINH HA GIANG Dc 1p - Tiy do - Hinh phñc 

S: 02/ /202 11NQ-Hf)ND Ha Giang, ngày 11 tháng 3 näm 2021 

NGHI QUYET 
Quy djnh mfrc chi, thôi gian h trq kinh phi phiic viii cong tác biu cü di biu 

Quc hi khóa XV và di biêu Hi dông nhân dan các cp 
nhim k' 2021 - 2026 trên dla bàn tinh Ha Giang 

HQI BONG NHAN DAN T!NH HA GIANG 
Ic1iOA XVII- KY HQP THIJ' 17 

Can c Luat To chic chInh quyên dja phuctng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 
Lut tha dói, bó sung mt so diêu cza Lut ChInhphü và Lut tO cht'c chInh quyên 

dja phtroiig ngày 22 tháng 1] nám 2019, 

Can cz Luat Bcu ci di biu Qudc h3i và a'çzi bié'u Hç5i a'ng nhán dan ngày 

25 tháng 6 nàm 2015, 

Can c Lut Ngán sách nhà nithc ngày 25 tháng 6 nám 2015; 

COn c ThOngtw sO' ]02/2020/TT-BTC ngOy 23 tháng 11 nOm 2020 cia B5 
TOi chInh,hithng dOn vic i2p  dy' toOn, quOn l, th dyng và quyêt toán kinh phi bOu 
cic dçi biêu QuOc hç5i khóa XV và dgi biêu H5i a"Ong nhOn dOn các cOp nhim kj' 
2021-2026; 

Xe't Ta trInh sO' 13/1Tr-UBND ngày 26 thOng 02 nám 2021 cia Uy ban nhOn 

dOn tinh ye viçc dé nghj ban hành Nghj quyêt cia Hi dOng nhOn dOn tinh Quy djnh 
mi'c chi cho cOng tOc bOu th dgi biêu Quóc h3i khóa XV và dcii biêu Hç5i dông nhOn 
dOn cOc cOp nhim k 2021 - 2026 trên dja bàn tinh Ha Giang; BOo cáo thOrn trasO 
08/BC-KTNS ngOy 10 thOng 3 nOm 2021 cta Ban .Kinh té - NgOn sOch Hi dOng 
nhOn dOn tinh; kiên thOo lun cüa dgi biéu H5i dOng nhOn dOn tinh tgi K$' hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Quy djnh m'ác chi, thôi gian h trçi kinh phi phiic vit cong tác bu ct:r 
di biêu Quôc hi khóa XV và dii biêu Hi dng nhân dan các cap nhim ki 2021 
- 2026 trên cfja bàn tinh Ha Giang (Chi tiê't theo phy lyc dInh kern). 

Biu 2. Hi dng nhân dan tinh giao cho Uy ban nhân dan tinh hithng dn và 

t chirc thuc hin. 

Các ni dung không quy djnh ti Nghj quyk nay dixc thirc hin theo quy 
djnh tai Thông tu s 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 cüa B Tài chInh huâng 
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dn vic 1p dçr toán, quàn 1, sir dung và quy& toán kinh phi b.0 cir di biu Quc 
hi khóa XV và dai biu Hi dng nhân dan các cp nhim k' 2021 -2026 và van 

ban pháp 1u.t có lien quan. 

Nghi. quyk nay dã dixgc Hi dng nhân dan tinh Ha Giang khóa XVII, Ki h9p 

thir 17 thông qua và Co hiu 1c kê tr ngày 21 tháng 3 näm 2021.!. 

Noinh?in: 
- Uy ban Thung vii Quôc hi; 
- Ban cong tác dai biêu - UBTVQH; 
- Van phOng QuOc hôi, Van phOng ChInh phü; 
- B Tài chInh; B Ttr pháp; 
- Citc KiOm tra van ban QPPL - Bô Tu pháp; 
- TTr Tinh üy; HDND; UBND ; UBMTTQ tinh; 
- Doàn DBQH khOa XIV tinh Ha Giang; 
- Di biêu HDND tinh khóa XVII; 
- Các s&: Tài chInh, Ni vi; KBNN tinh; 
- TTr.}-IDND - UBND huyn, thânh phô; 
- Báo Ha Giang; Dài PTTH tinh; 
- TT Thông tin - Cong báo tinh; 
- COng TTDT tinh; 
- Luu VT, HDND (1 b)%— 

Thào Hông So'n 



Phyhc 

MU'C CHI, THO! GIAN HO TR KINH PHI PHVC VJ CONG TAC TAC BAU CU DI BIEU QUOC HQI 

KIIOA XV vA DAI BIEU HO! BONG NHAN DAN CAC CAP NHIM K 2021-2026 

(Ban hành kern theo Nghj quylt s 02/NQ-HDND ngày 11 thäng 3 nám 2021 cüa Hói dâng nhân dan tin/i Ha Giang) 

Müc clii 

STT Ni dung Drni vl tInh 
Tinh Huyn Xà 

MU'C CHI TAI DA PHUONG 

To chuc hol nght 

Thrc hin theo Nghj quyt s6 112/20171NQ-
FIDND ngày 08/12/2017 cia Hi dng nhân 

. . . dan tinh quy dnh muc chi cong tac phi, chi 
hi ngh trên dja bàn tinh Ha. Giang 
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Tap huan cho cho can bQ tham gia phuc vii cong 
, , 

tac to chire bau cu 

Thrc hin theo Nghi quyt s6 52/20181NQ-
HDND ngày 07/12/2018 cCia cUa Hôi c1ng 

. . than dan trnh quy dinh mire chi cho cong tác 
. . ,. boi dirng can b9, cong chirc tren da ban 

tinh Ha. Giang 

3 Chi bi dirOng các cuc h9p: 

a 
Các cuOc hQp cOa Uy ban bu cir, các Tiu ban, T6 

giUp vic cüa Uy ban b&u cr các cp, Ban Thuing 
tflrC U' ban Mt trn T6 quc Vit Nam các cAp: 

f/c, 
(i 

-  ChU tn cuc h9p dng/ngui/bui 200.000 160.000 120.0V, 

- Thành viên tham d dng/ngtrWbuôi 100.000 80.000 60.00 

- Các d61 tuçlng phiic vv  dng/ngu&iIbuôi 50,000 40.000 30.000 

b Các cuc hp khác lien quan dEn cong tác bAu cir: - - 

- ChU trI cuc hQp dng/ngixri/buôi 150.000 120.000 90.000 

- Thành viên tham d%r dng/nguii/buôi 80.000 70.000 50.000 

- Các d6i tucrng phijc vi dng/ngui/buôi 50.000 40.000 30.000 

Chi dao,  kiEm tra, giám sat bu cCr cUa Uy ban bAu 
cCr, các TiEu ban, T6 gi1p vic cOa tJy ban bu cü 
các cAp, Ban Thi.rmg trirc U' ban Mt trn TE 
quEc Vit Nam các cAp: 

Ngoài chE ct thanh toán cong tác phi theo quy 
djnh hin hành, cãc thành viOn cüa doàn cong tác 
chi do, kiEm Ira, giam sat con duc h trcl nhir 
sau: 

a Tri.ràng doàn giám sat dng/nguni/buôi 150.000 100.000 60.000 

b Thành viOn chInh thCrc cOa doàn giáin sat d&igfnguni/buôi 80.000 60.000 40.000 

Can b, cong chic, viOn chCrc phic vi doàn giám 

sat: 
- Phi,ic VI trirc tiEp dng/ngirWbuôi 6O.000 40.000 

- Phic vi gián tiEp (Lái Xe, bão v länh dao) dng/nguWbuôi 40.000 30.000 
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Müc chi 

STT Ni dung Don vj tInh 
Tinh Huyn Xã 

d Xây dirng báo cáo kM qua kim tra, giám sat dng/báo cáo 500.000 3 00.000 200.000 

5 Xây dmg v.n bàn 

a Xây dmg van bàn quy phm pháp 1u.t v bu Cu 

Thirc hin theo Nghj quyt s 110/20171NQ- 

HDND 08/12/20 17 cCia HOi dng nhân dan 
tinh quy djnh dinh mi'rc phàn bó kinh phi 

darn bão cho cong tác xây drng van bàn quy 
pham pháp 1ut và hoàn thin h th6ng pháp 

lut trên dja bàn tinh Ha Giang 

b Báo cáo tang kM cuQc bu cr dng/vän bàn 6.000.000 5.000.000 4.000.000 

c 

Xây dmg các van bàn khác (k hoch, thông tn, 
van bàn chuyên mon huâng dn cong tác bu cCr, 
báo cáo so kt, biên bàn thng kM cuc bu ccr) 

dng/ván bàn 400.000 250.000 150.000 
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Bi dung cho nhmg ngiräi trurc tip phUc vu 

trong dcit bu cu:r: Thii gian h trçc thi da 04 thang 

(Trwàng hQp mç3t ngzt&i lam nhiu nhim vy khác 
nhau chi hiróng mic bi dirong cao nhdt) 

a BM duong theo m(ic khoan/tháng: 

- ChO tich, các Phó ChO tch Uy ban bu ci:r; 

Triràng các Tiêu ban 
dng/nguii/tháng 1.600.000 1.100.000 700.000 

- Thành viên Uy ban bu Cu; Phó Tru&ng các Tiu 

ban, T truâng, t phó th giüp vic, thành viên các 

tiêu ban 

dng/ngu?ii/tháng 1.3 00.000 900.000 600.000 

- Thành viên th giOp vic dong/nguii/tháng 1.100.000 700.000 500.000 

b 

Mi'rc bi duöng các d6i tuqng du.rqc huy dng, 
trung tp trVc tip phiuc vi cong tác bu cu (ngoài 

các dM tuçcng dã ducc huy dng nêu tai  dim a); 

thôi gian hxàng ch d chi bi duöng khOng qua 

dng/nguri/ngãy 80.000 60.000 50.000 

15 ngày 

- Thci gian huy dng, trung tp tr%rc tip phuic vti 
cOng tác b&u cr Ion hon 15 ngày, bi du0ng theo 

mrc thi da 15 ngày (bao gm câ ban bdu cz va t 

bducir) 

dng/ngirôiItháng 1.200.000 900.000 750.000 

c 

Riêng 02 ngày (ngay tri.râc ngày bu cir và ngày 
bu cr): áp ding dM vOl tt cà các Irc ltrqng tnrc 

tip tham gia phic vi bu cur 

dng/ngu&i/ngày 100.000 80.000 60.000 
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Chi khoân h trçl cuOc then thoi di dng cho 
nhUng ngtr&i truxc tiêp phiic vii trong dçt bâu cü: 
Thii gian h trçl t6i da là 04 thang (Truông hQp 

mç5t ngithi lam nhiu nhim vy khác nhau chi 
huáng m5t mic h zrc) 

dng/nguôiItháng 

a 
ChO tjch, các Phó ChU tjch Uy ban b&u cu'r; 

Truâng câc Tiu ban 
300.000 250.000 150.000 

b 
Thành viên Uy ban b&u cr; Phó TrixOng các Tiu 

th vic 
200.000 15 0.000 100.000 

ban, T tnr&ng, t phó giUp 
,, 



Mic chi 

STT Ni dullg Drn vj tInh 
Tinh Huyn Xä 

150.000 100.000 70.000 
c Thành viên các tiu ban, tt giüp vic 

8 
Tip cong dan, giãi quyt khiu ni, th cáo v b&u 

a Nguii duVc  giao trrc tip cong dan dng/ngri/buôi 60.000 

b Ngrii phic vii tn,rc ti&p vic tip cong dan dng/ngiri/buôi 50.000 

40.000 c Ngi.thi phiic vu gián tip vic tip cong dan dng/nguii/buôi 

9 Chi dóng hOrn phiu: 

Trtr&ng hqp hOrn phiu cti khong th sir ding, hoc 
cn phãi b sung (mCrc chi ti da) 

dng/hOm phiu 350,000 

10 Chi khc du: 

Trisäng hçip dAu cü khOng th sir ding ho.c can 

phãi b sung (mCc chi t6i da) 
dng/dâu 250.000 

11 Bang niêrn y& danh sách b&u cir: 

Tnr&ng hçp chua cO bang niém yt, hoc bang cfl 
khong th scr ding, hoc cn phài b sung 

dng/bãng 1.200.000 

II MU'C CHI DC THU CUA D!A PHUONG 

1.800.000 1.200.000 80Q), dng/ngtr&i/tháng 1 
Bi duO'ng cho Ban clii dao  b.0 cr: Thai gian h 

trg ti da là 04 tháng 

Chi cong tác chi do, kim tra, giám sat cOa Ban 
chi do áp dung nhu rnirc chi ti mvc  4, phân I ti 

phi hc nay 

2 Djch vi cong cong, vn phOng phm và chi khác dng/tô bu cir 2.000.000 

2.000.000 3 Khánh tit, tang am ba dài ti t b&u cr dng/t bu cx 
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