
HQI BONG NIIAN DAN CQNG HOA XA HI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH IIA GIANG Bc 1p - Dr do - Hnh phüc 

S6: ,10 /2022/NQ-HDND Ha Giang, ngày 15 tháng 7 nám 2022 

NGHI QUYET 
Quy dlnh  mfrc chi tp hun, bi dtro'ng giáo viên Va can bô quãn 1 
co s& giáo diic d thiyc hin chu'o'ng trInh mói, sách giáo khoa mói 

giáo diic ph thông trên dja bàn tinh Ha Giang 

HQI BONG NHAN DAN TINT! HA GIANG 
KHOA XVffl K' HQP TH11 BAY 

Can thLut Td chzk chInh quyn djaphu-oigngày 19 tháng 6nám 2015, 

Can th Lugt tha ddi, bd sung mt s diu cüa Lut i'd chzc ChInh phz và 
Luat To chzcchInh quyên diaphirong ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can cz Luát Ngán sách nhà nzthc ngày 25 tháng 6 nám 2015, 

Can cz Nghj djnh sd 163/2016/ND-C'P ngày 21 tháng 12 nám 2016 cza 
ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành mç5t so diêu cza LuçIt Ngán sách nhà nithc; 

Can c& Thông tir sd 83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 nám 2021 cza Bó Tài 
chin/i, hiróng dan quán 1j kinh phi tp huán, bôi dzrông giáo viên và can bç5 quán l3 co 
sà giáo dyc dê thrc hin chirong trInh mói, sách giáo khoa mói giáo dyc phô thông, 

Xét T& trInh sd 4]/7Tr-UBND ngày 20 tháng 6 nám 2022 cza UBND tinh v 
viçc ban hành Nghj quyêt quy djnh mzc chi tp huân, bôi dwö'ng giáo viên và can 
b5 quán lj co so giáo dyc dê thrc hiçn chzrcrng trInh mái, sách giáo khoa mOi giáo 
dyc phô thông trén dja bàn tinh Ha Giang; Báo cáo thám Ira sO 11/BC-VIIXfI 
ngày 12 tháng 7 näm 2022 cüa Ban Van hóa - Xd hi Hç5i dOng nhán dan tinh, 
kiên tháo lun cña dgi biêu H3i dông nhán dan tinh tgi Içi> hQp. 

QUYET NGH: 

Diu 1. Phm vi diu chinh, di ttrçrng áp dung 

1. Phm vi diu chinh 

a) Quy djnh mirc chi tp hun, bi duong giáo viên và can b quãn 1 ca si 
giáo d1ic dê thrc hin chucing trInh mfci, sách giáo khoa mâi giáo diic phô thông 
quy djnh tti Quyêt djnh so 4041QD-TTg ngày 27 tháng 3 nàm 2015 cüa Thu tuó'ng 
ChInh phU phê duyt Dê an dôi mâi chuong trInh, sách giáo khoa giáo diic phô 
thông. 

b) Quy djnh m't'rc chi bi duöTig nng 1irc trin khai chumg trInh, sách giáo 
khoa mâi cho nhà giáo, can b quãn 1 c sâ giáo dic phô thông quy djnh ti Miic 
III.2.a Biêu 1 Quyet ctjnh sO 7321QD-TTg nay 29 tháng 4 nm 2016 cUa Thu 
trnfrng ChInh phü phê duyt Dê an "Dào to, bOi during nhà giáo và can b qun 1 



ccl s& giáo dic dáp i'rng yêu cu di mth can bàn, toàn din giáo diic ph thông giai 
doan 20 16-2020, djnh hithng dn nàm 2025". 

c) Quy djnh nay không áp diing d6i vci vic tp hu.n, bi dung giáo vien va 

can b quãn 1 cci sâ giáo diic ye sách giáo khoa do các nhà xuât bàn thc hin. 

2. Di ti.rqng áp dmg 

a) S? Giáo d%ic và Dào tao,  phông Giáo dic và dào t?o,  các ca sâ giáo dic 
trén dja bàn tinh Ha Giang. 

b) Giáo vien, can b quân 1 các cci sâ giáo diic. 

c) Các co quan, dmi vj và cá nhán có lien quan. 
• A A. - Dieu 2. Mire chi ttp huan, boi drning 

1. Müc chi cho cong tác chun bj t chüc tp hun, bi dtrông (Phii 1iic I kern 
theo). 

2. Mirc chi cho cong tác t chüc tp hu.n, bi duong: Di vth trixng hqp các 
co quan, &m vj to chirc tp huân, bôi diröng hoc m& Vip dê tp huân, bOi duöng 
hoc biên soan chuong trinh, tài 1iu tp huân, bôi dung, không phãn bit h9c 
viên thuc co sâ giáo diic cong l.p  hay ngoài cong 1p (Phii 1%ic II kern theo). 

3. Müc chi thanh toán cho cac co s& dào tao,  bM throng (trtthng hcip các Ca 
quan don vj to chüc tp huân, bôi throng nhirng không Co cci si vt chat d tp 
huân, bôi duOng hoc ma lap dê tp huân, bôi duOng nhixng không CO diêu kin tir 
tp huán, bôi duO'ng phâi gri hc viên di tp huân, bôi dung khác thi cci quan, 
dan vj thanh toán cho các cci s& dào tao,  bôi du0ng nhCi'ng ni dung chi sau (chi 
phi cho tat cã các h9c vién tham di:r tp huân, bôi dung, không phân bit h9c Vfl 

thuc cci sâ giáo djc cong 1p hay ngoài Cong lap): 

a) Chi phi tp hun, bi duong theo hçip dng djch vi do cci quan, don vj 
duçic cap cO thâm quyên giao kinh phi tp huân, bôi du0ng k kêt vâi cci s& dào 
tao, bôi dung (doi vâi h9c viên thuc co sO' giáo diic ngoài cong 1p tr can dôi tr 
ngun thu cüa don vj). 

b) H trçl tin mUa sách giáo trInh, tài 1iu hQc tp b.t buc cho h9c viên và 
các khoãn chi phi bat buc phài trã cho cac cci sO' dào tao,  bôi dizO'ng: Chi phi thirc 
te, hóa don thu tiên cüa cci sO' dào tao,  bôi dung. 

4. Mirc chi h trçl cho di tuqng giáo viên, can bO quãn 1 ti các co sO' giáo 
diic là ct can cüa tinh (di tuçmg duçic SO' Giáo dic và Dào tao,  các cci sO' giáo 
dic cong 1p) cO' di t.p huân, bôi di.rO'ng tai  các lap do B Giáo d'tic và Dào tao  thu 
tn thc hin. Ap dung mrc chi theo quy djnh tai  Ngh quyêt so 112/201 7/NQ-
HDND ngày 08 tháng 12 näm 2017 cUa Hi dông nhan dan tinh Quy djnh mic chi 
cOng tác phi, hi nghj trên dja bàn tinh Ha Giang. Sü d1ng tr nguôn kinh phi chi 
thuO'ng xuyên do ngân sách nhà nuóc cap (kinh phi khongthi.rc hin tr chü) và 
ngun kinh phi hçip pháp khác theo quy djnh cüa pháp lut dê ho trçi; gôm: 

a) Chi h trçi 50 phn tram (50%) tin an cho hQc viên (giáo vien, can b 
quân 1) trong thO'i gian t.p huân, bôi duong tp trung. 



b) Chi h trçl chi phI di lai cho hQc viên (giao viên, can b quãn 1) tir ca 
quan den ncci tp huãn, bôi dng theo müc ye xe do c quan thãm quyên quy 
dinh (met lixçit di và ye). 

c) Chi thanh toán tin thué ch nghi cho h9c viên trong th?ii gian tp hun, 
bôi duöng tp trung tai  ca so' tp huán, bôi dtxô'ng (truo'ng hçip cci so' to chrc tp 
huân, bôi dring và ci so' tp huán, bôi dixOng cO xác nhn không bO trI duqc ch 
nghi cho hQc viên). 

5. Các ni dung không quy djnh tai  Nghj quy& nay th%rc hin theo quy djnh 
tai Thông tu so 83/2021/TT-BTC ngày 04 tháng 10 nàm 2021 cña B Tài chInh 
hu&ng dn quãn 1 kinh phI tp huán, bôi duöng giáo viên và can b quãn 1 ccr so' 
giáo diic dê thrc hin chuang trinh mâi, sách giáo khoa mâi giáo diic phô thông 
và các quy djnh cüa tinh. 

Diu 3. T chfrc thirc hin 

1. Hi dng nhân dan tinh giao cho Uy ban nhãn dan tinh th chirc th'irc hin. 

2. Thu&ng ti-crc Hi dng nhãn dan tinh, các Ban Hi dng nhân dan tinh, di 
biêu Hi dông nhân dan tinh giám sat vic thcrc hin Nghj quyêt nay. 

3. Khi các van ban quy djnh v ch d, djnh mirc chi dk chik d áp diing ti 
Nghj quyêt nay ducic sra dôi, bô sung hoc thay the bang van ban mâi thi ap dimg 
theo các van ban sra dôi, bô sung hoc thay the. 

Nghj quyt nay dâ ducic Hi ding than dan tinh Ha Giang Khóa XVIII, k' 
hçp thi'r Bay, thông qua ngày 15 thang 7 näm 2022, có hiu 1ixc kê tü ngày 01 
tháng 8 näm 2022.!. 

No'i n/i tin: 
- U' ban thu&ng vi Quc hOi; 
- Ban Cong tác Dai  biêu, UBTVQH; 
- VAn phOng Quôc hOi;  VAn phong ChInh phU; 
- BO Tài chInh; B Giáo diic và Dào tao; 
- Ciic Kiêm tra van ban QPPL- BO Ttr pháp; 
- YFr Tinh u5', HDND, UBND tinh; 
- Doàn DBQH khoá XV tinh Ha Giang; 
- Dai biu HDND tinh khoá XVIII; 
- Các S, ngành, to chrc CT-XH cap tinh; 
- TTr HDND, UBND các huyn, thành pho; 
- Báo Ha Giang; Dài PTFH tinh; 
- Trung tam Thông tin - Cong báo tinh; 
- Cong thông tin din tcr tinh; 
- VnptiOffice; 
- Liru: VT. HDND. 



Phtihicl 

TAC CHUAN B! TAP HUAN, BOI DLJ'ONG 
sJD./2022/NQ-HDND ngày 15 tháng 7 nám 2022 
ông nhán dan tinh Ha Giang) 

Stt Ni dung Mfrc chi 

Chi tao lap mcn hoac thue he 
thong quan ly hoc tap truc tuyen 

Quy djnh tai  Thông ttr s 194/2012/U- 
BTC ngày 15/11/2012 cüa B Tài chfnh 
huàng dan mt'rc clii to ip thông tin 
diên tü nhäm duy trI hoat dông thixbng 

,. 
xuyen cua ca quan, dan vi su dung ngan 

. , 
sach nha nuxic; Theo quy d!nh  cua phap 
1ut có lien quan ye mua sam, dau thâu, 
chirng tr, hóa dcm, các quy djnh ye clii 
phi thuê djch vi Cong ngh thông tin 

2 

Chi to chüc các cuc h9p, hi 
thão, hi nghj có lien quan; chi di 
cong tác dê kiêm tra, giám sat, 
dam bâo chat luqng, dánh giá kêt 
qua tp huân, bôi duOng. 

Theo quy djnh tai  Nghj quy& s6 
112/2017/NQ-FIDND ngây 08/12/2017 
cüa HIDND tinh quy djnh ye chê d 
cong tác phi, chê d chi hi nghj trên 
dja bàn tinh Ha Giang. Dan vj duçic 
giao tO chüc th'rc hin tr can di tü 
nguôn kinh phi duqc giao dé chi 



Phi,i lijc II 

QUY B 
(Ban hành kern 

ONG TAC TAP HUAN, BOI DU(NG 
.1'/i2./2022/NQ-HDND ngày 15 tháng 7 nárn 2022 
g nhán dan tinh Ha Giang) 

Stt Ni dung Mfrc chi 

1 

Biên soin chuangtrmnh, giáo trinh, 
tài lieu tp hun, bôi duOng mâi; chi 
chinh sCra, bã sung c.p nht chi.rcing 
trInh, giáo trmnh, tài 1iu tp hu&i, 
bi throng 

Thông tu lien tjch s 55/2015tf1'LT- 
BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 cüa B 
Tài chInh - B Khoa hçc và Cong 
ngh huàng dn djnh mc xây drng, 
phân b dir toán và quyt toán kinh phi 
di vói nhim vii khoa hçc và cong 
ngh có s'Cr ding ngãn sách nhà rniâc; 
Quyêt djnh so 09/2015/QD-UBND 
ngày 06/8/2015 cUa U ban nhn dan 
tinh v viêc ban hành môt sS dinh mirc 
xây drng dr toán d& vâi nhim vi 
khoa h9c và cong ngh có sü dicing 
ngân sách nhà nuóc trên dja bàn tinh 
Ha Giang 

a 
H s mCrc chi tin cong theo ngày 
cho các chüc danh thrc hiên nhiêm 

- Chü nhim nhim vii 0,46 h s tin công/nhim vii 

- Thành viên thirc hin chinh; Thu k 0,23 h s tin công/nhim vi 

- Thành viên thirc hin 0,14 h s tin công/nhim vii 

- K5 thut vien, nhân viên h trçi 0,09 h s tin công/nhim vi 

b 
Thm dinh chucmg trmnh, giáo trinh, 
tài lieu tp hun, bM diz0ng/ngay 

- T truâng to thâm djnh 3 50.000 dnpguôiI nhim vi 
- Thânh viên t thm djnh 250.000 dông/nguii/ nhim vi 
- Thu k t thm djnh 150.000 dng/nguñ/ nhim vi 
- Dai biêu duçic mi tham dir 120.000 dng/ngtthi/ nhim vi 

2 S6 hóa tài 1iu phiic vii tp hun, bi 
du0ng trtic tuyên 



2 

stt Mfrc chi NOi dung 

a 

Các khoãn tin công: Xây d1rng kjch 
ban dy h9c (chuôi các hoat dng 
d.y h9c) cüa bài h9c; Xây drng ni 
dung clii tiêt cUa bài h9c (tmg hoat 
dng) theo kjch ban dy h9c (San 
pham bao gom ni dung cac hoat 
dông dng text và các chi dãnlcài 
dt dê s1r diing các lit 1iu trong trng 
hoat dng, chira bao gôm các tài lieu 
da phuang tin (multimedia) nhu 
hinh ãnh, am thanh, phtrcing tin 
din tü ghi, sao chép (video), do hça 
(infographics)...); Chuyên gialgiáo 
viên ghi hinh (Nghiên cüu kjch ban 
và ni dung tiêt h9c; phôi hcrp vâi ki 
thut viên video dé chuán bj; phôi 
hçrp ghi hinh); Xây drng ban yêu 
câu/hixàng dn biên tp video (hu 
k5', th?ii lucing video tôi cIa 90 pht); 
Thông kê và xCr 1 ccr ban dU 1iu kêt 
qua cUa khóa tp huân, bOi duö'ng 
(danh sách diem, phán nhorn dôi 
ti.rcmg, phô diem, t l - tôi thiêu cho 
250 h9c viên) 

Theo Thông lii s 02/2015/TI'-
BLDTBXH ngày 12/01/2015 cUa Bt 
lao dng Thurnig binh và Xã hi quy 
djnh müc lixang clôi vài chuyên gia tu 
van trong rnióc lam Ca s& dir loan gói 
thâu cung cap djch vii tu van áp dimg 
hInh thirc hçip dOng theo th&i gian sfr 
diing von nhà rnrâc 

Mirc tik cong chi trã theo tun (áp 
diing déd vâi thành viên tham gia 
lam vic tr 6 ngày trâ len nhung 
không dü mt tháng) 

Müc tin cong chi trâ theo ngày (ap 
diing dôi vâi thành viên lam vic tr 
8 gii tr& len nhung không dü 6 
ngay) 

Xác djnh trên ca s& mrc tiên cong 
chi trâ theo tháng (ap diing müc 4 tti 
Khoãn 4, Diêu 3- Thông tu so 
02/201 5/TT-BLDTBXH ngày 
12/01/2015 cUa BO lao dng Thuang 
binh và Xâ hi) 15 triu dOng/tháng) 
nhan (x) vâi 12 tháng, chia cho 52 
tuân và nhân (x) vâi h sO 1,2, so 
tiên: 4.150.000 dông/tuân  
Xác djnh trên ca sâ müc tin cong 
chi trâ theo tháng (ap dung müc 4 tti 
Khoân 4, Diêu 3- Thông tu so 
02/201 5/TT-BLDTBXH ngày 
12/01/2015 cüa B lao dng Thuang 
binh và Xã hi) 15 triu dOng/tháng) 
chia cho 26 ngày và nhãn v&i h so 
1,3, so tiên: 750.000 dong/ngy  



3 

Stt Ni dung Mfrc chi 

Müc ti&n cong chi trâ theo gii (ap 
ding d6i vOi thành viên lam vic 
duOi 8 giO tr& len nhirng không dU 
6 ngay) 

Xác djnh trên Ca so mOc tin cong 
theo tháng (ap dimg müc 4 ti Khoãn 
4, Diu 3- Thông tu s 02/2O1SiTI'- 
BLDTBXH ngày 12/01/2015 cüa B 
lao dng Thumg binh và XA hi) 15 
triu dong/tháng) chia cho 26 ngày, 
chia cho 8 gii và than vOi h s 1,3, 
s tin: 93 .750 dng/giO. 

b 
Chi phi quay video bài giàng (thOi 
hxqng tôi da cUa video không qua 
90 phüt) 

Ap dung quy djnh t?i  Thông ti.r so 

03/2018TT-BTTT ngày 20/4/2018 
cUa Bô Thông tin và trnyn thông ban 
hành mtrc kinh tê - k5 thi4t v 
san xult chi.rang trInh truyn hInh. 
MCrc chi: 103.000 dng/phüt 

C 

Chi biên tp video (ct/ghep video 
theo yêu cu cüa chuyên gia; chuyn 
di djnh dng, d phân giâi, lam 

vic theo chi dao  cüa chuyên gia) 

Ap ding quy djnh tai  Thông tr s 
03/2018/TF-BTTT ngày 20/4/2018 
cüa Bô Thông tin và truyn thông ban 
hành djnh mire kinh t - k5 thut v 
san xut chucmg trInh truyn hInh. 
Mirc chi: 102.000 dng/phiit 

d 

Chi nhp lieu ni dung dng van bàn 
(bao gôm chèn ãnh Co san); Chi s 
hoá câu hôi vào h thng h9c tp 
trçrc tuyn g.n vOi hoat  dng h9c 
(dü lieu có câu true; yêu cu bàn gin 
(file) câu hOi, trong do nêu rô dap 
an); chi s hoá ni dung v.n bàn vào 
h thông quàn l hçc tip; chi phI gia 
cong bài giàng din tir tuxing tác 

Quy djnh tti Thông ti.r so 

194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 
cüa Bô Tài chinh huOng dn mire chi 
tao ip thông tin din tir nhim duy trI 
hoat dng thuOng xuyên cüa ca quan, 
dan vi sü ding ngãn sách nhà rnrOc 

Chi thp lieu ni dung dng van bàn 
(bao gôm ehèn ânh có san) là cac dü 
lieu dä duqe t chirc theo mt cu 
trOc thng nht, bàn than các cu 
true nay không hoc It cO sr bin 
dng theo th&i gian. 

, , 
Dôi vái trwông dl? lieu Co so luvng 191 
t4-trong1trwông(n)15 300 dng/trzthng dl? lieu 

EMi vói trzrông dl? lieu cO s lupng kfi 
tttrong1 trwOng15<n50 

375 dOng/tru-ông dl? lieu 

Ddi vol trw&ng dl? lieu CO s hcing kj 
tt1rongJ trwdng(n) >50 

450 dOng/trzr?mg dl? liçu 



4 

Stt Ni dung Mfrc chi 

Chi s hoá cãu hôi vào h thong hc 
tp trrc tuyen gn vth hoat  dng h9c 
(dü lieu có câu trCic; yêu câu bàn ghi 
(file) câu hôi, trong do nêu rô dáp 
an); clii so hoá ni dung vn bàn vào 
h thông quãn l hcc tap; clii phi gia 
cong bài giãng din tCr tucing tác 

Müc chi: 11.700 dông/trang 

d 

Các khoàn clii phi kháe: Clii thuê 
dja diêm/lôp h9c de ghi hInhlquay 
video; Clii thiêt kê tiêu dê (banner) 
dt trên trang mng (web site); Xây 
dirng do h9a (infographic) 

Clii phi theo thrc tê, khi thanh toán 
phâi có day dü chirng tir, hóa dmi theo 
quy djnh 

Chi cho giãng viên, trq giâng (n&i 
co), báo cáo vien tham gia tp huân 
bôi duong (gôm Ca hInh thüc tp 
huân, bôi duông trrc tiêp và trçrc 
tuyên): Thu lao, phii cap tiên an, chi 
phi thanh toan phucrng tiçn di lai,  
tin thuê phông nghi cho giãng viên, 
trç giàng, báo cáo viên; tiên cong 
cho nhãn viên giám sat, vn hành h 
thông h9c tp tWc  tuyên 

Nghj quyêt so 52/2018/NQ-HDND 
ngày 07/12/2018 cüa Hi dong nhân 
dan tinh Ha Giang quy djnh mi.rc chi 
cho cong tac dao tao, boi duang can 
b, cong chrc, viên ch'(rc trên dja bàn 
tinh Ha Giang 

4 

Chi tài lieu h9c tp bt buc (mua, 
in an giáo trInh, tài lieu) theo nôi 

.e dung chuang trrnh khoa tap huan, 
boi duong cho h9c vien tham dir 
(khong bao gm tài lieu tham khão) 

. 
Chi phi theo thuc te, chung tu, hoa 
don theo quy dinh. 

5 

Chi thuê hi truxng, phàng hçc, 
thiêt bj phiic vi tQp huân, bOi duông 
(neu co), bao gôm thuê thiêt bj cong 
nghê thông tin, thuê dizng truyên, 
thue tai khoan true tuyen (account) 
cho h9c vien (neu co), cac clii phi 
trirc tiêp khác ye cong ngh thông 
tin dôi v&i hinh thüc tp huân, bôi 
dirng trirc tuyen 

. 
Chi phi theo thuc te, chung tu, hoa 
dan theo quy dinh. 



5 

Stt Ni dung Mfrc chi 

6 A A A Chi thue phien dich, bien dich 

Thirc bin theo quy djnh tai  Nghj 
quyêt so 15/2019/NQ-HDND ngày 
19/7/20 19 cia Hi dOng nhn dan tinh 
quy dinh chê do tiêp khách trong nude, 

. 
tiep khach nuac ngoai va clii to chiic 
hi nghj, hi thâo quOc tê và chê d 
tiêp khách trong nude trên dja bàn tinh 
Ha Giang 

Chi ra dê thi, coi thi, cham thi; hi 
dông xét kêt qua. 

Nghj quyt s 17/2020/NQ-HDND 
ngày 10/7/2020 cUa Hi dông nhãn 
dan tinh quy djnh m'(rc chi xây dirng 
ngân hang cau trac nghim, to chirc 
các k' thi phô thông trên dja bàn tinh 
Ha Giang 

8 
Chi lê khai giãng, be giãng lop tp 
huân, bôi duöng 

Thirc hin theo quy djnh tai  Nghj 
quyêt so 112/2017,NQ-HDND ngày 
08/12/2017 cüa Hi dông nhân dan 
tinh Ha Giang quy dnh ye ché d 
cong tác phI, chê d chi hi nghj tren 
dja bàn tinh Ha Giang; Thông tu so 

36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 cUa 
B Tài chinh huOng dn vic 1p dir 
toán, quân l, sr dung và quyêt toán 
kinh phI dành cho cong tác dào tao, 
bôi throng can bt, cong chirc, viên 
chirc 

9 Chi nude uOng phiic vii lOp h9c 

Nghj quyêt s 112/2017/NQ-HDND 
ngày 08/12/20 17 cüa Hi dong nhân 
dan tinh Ha Giang quy djnh ye chê d 
cong tác phI, chê d chi hi nghj trên 
dja bàn tinh Ha Giang 

10 
Chi phi to chüc cho h9c viên di khão 
sat, thrc tê 
Chi trà tin phucmg tin dim, don 
bce viên di khào sat, thirc tê 

Chi phi thrc t theo hcip dng, chüng 
tü, hóa don hçip pháp 

A Ho trci mot phan tien an, tien nghi 
cho hoc vien trong nhung ngay di 
thuc 

Thirc hin theo quy djnh tai  Nghj 
quyêt so 112/2017/NQ-HDND ngày 

A 08/12/2017 cua Hoi dong than dan 
tmh Ha Giang quy dinh  ye che d 
cong táe phi, chê d chi hi nghj trên 
dja bàn tinh Ha Giang si digig trong 
kinh phi tir chü duçic giao cUa don vi 



6 

Stt Ni dung Mfrc chi 

Chi khen thu&ng cho h9c viên dat  
loai giOi, l°ai xuât sac 

Ngh quy& s 52/2018/NQ-HDND 
ngày 07/12/20 18 cia Hi dong nhãn 
dan tinh Ha Giang quy djnh müc chi 
cho cong tác bi duô'ng can b, cong 
chi'rc, viên chirc trên dja bàn tinh Ha 
Giang; müc chi: h9c viên dat loai xut 
sc là 200.000 dng/hçc viên; h9c viên 
dat loai giói là 150.000 dng/hcc viên. 

12 
Chi tin thu& y t thôn ththng cho 
hçc vien (nêu hQc viên ôm) 

Clii phI thc t, theo chirng tr, hoá 
dm quy djnh. 

13 Chi in và cLp chüng chi 
CM phi thrc t, theo chüng tir, hoá 
dn quy djnh. 

14 

Clii khác phc vi1 trirc tip lap hçc: 
Din sang, nuâc sinh hoat, thông tin 
lien lac, van phông phm, cOng tac 
phi và clii lam them giti (neu co) cho 
can b quãn 1 lop h9c, v sinh, trông 
gifi xe và các khoãn chi trirc tiép khác 

Clii phi thrc tê, khi thanh toán phái có 
dy dü chüng tir hóa dan và CO trong 
d toán thrçic duyt theo quy djnh. 
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