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Ba Rja - Vibig Tàu, ngàyA thang 7 näm 2019

Si5Q/2O19/NQ-HDND

NGI{! QIJYET
Ban hành quy djnh mfrc chi dào to, bii duô'ng can b, cong chfrc,
viên chfrc trên dja bàn tinh Ba Ra-Vüng Tàu
1101 BONG NIIAN DAN TINH BA R!A - VCNG TAU
KIIOA VI, K HQP TB1J MUfi HAl
Can ci Lut T char chInh quyn a'japhuvng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Can ca' Lut Ban hành van bàn quy phgm pháp luçt ngày 22 tháng 6 nám

2015,
Can ct'LuatNgan sách nhà nithc ngày 25 tháng 6 nám 2015,
Can cz' Nghj ã'jnh sO' 163/2016/ND-cF ngày 21 tháng 12 nàm 2016 cza
ChInh phi quy djnh chi tiêt thi hành mi2t sO ä'iê'u cia Lut ngán sách nhà nithc;
Can ca' Nghj ã'jnh so' 101/2017/ND-CP ngày 01 tháng 9 nám 2017 cia
ChInh phz ye dào tio, bói du'ông can b, cong chtc, vién. chic;
Can cii' Thông tit sO 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 nám 2018 cia Bç5
trie6ng Bç5 Tài chInh hu'óg dan viêc lap du toán, quán l, th dyng và quyêt toán
kinh phi dành cho cOng tác dào tzo, bOi du'öiig can bô, cOng chtc, vién chjc;
Xét TO' trInh s 91/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 nám 2019 cia Uy ban nhán
dan tinh ye vic dé nghj ban hành Nghj quyêt quy djnh mar chi dào tgo, bOi
du'6'ng can bO, cOng chi'c, viên cht'c trên dja bàn ti'nh Ba Rja-Vüng Tàu; Báo cáo
thdm tra so' 80/B C-BPC ngày 11 tháng 7 nám 2019 cüa Ban Pháp ché Hç5i dOng
nhán dan tinh, j kiên tháo lun cüa dgi biê'u H($i dng nhán dan tçii kj' hQp.
QUYET NGffl:
Diu 1. Ban hành kern theo Ngh quy& nay quy dnh müc chi diào tao, bi
throng can b, cong chirc, viên chüc trên dja bàn tinh Ba Rja-Vf5.ng Tàu.
Biu 2. T chfrc thirc hiên
1. Giao lily ban nhàn dan tinh t chüc trin khai thiic hin Ngh quyt nay.
2. Giao Thu&ng trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban Hi dông nhãn dan
tinh, các T dai biu Hi dng than dan và di biu Hi dng nhân dan tirih
giám sat vic thirc hin Nghj quyt.
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Diu 3. Diu khoãn thi hành
1.Nghj quyt nay thay th cac mirc chi v dào tao, bi duoiig tai Ngh quyt
so 0312012/NQ-IHDND ngày 19 tháng 7 nm 2012 cüa Hi dông nhãn dan tinh Ba
Ria - Vng Tàu ye viêc sfra dôi, bô sung chmnh sách, chê dO dào tao, bôi dng dôi
vói can bO, cong chc, viên chic tinh Ba Rja - VUng Tàu.
2. Bãi bô Nghi quyt s 08/2008/NQ-HDND ngày 23 tháng 7 nm 2008
cña HOi dông nhãn dan tinh Ba Rja - Ving Tàu phê chuãn vic diêu chinh, bô
sung chInh sách, chê dO dao tao, bôi duong dôi vi can bO, cong chixc, viên chüc.
3. Khi the van bàn quy djnh v ch dO, djnh müc clii dn chiu d áp ding
tai Nghj quyêt nay duqc si'radôi,bô sung hoc thay the bang van ban mói thi áp
diing theo cac van bàn sra dôi, bô sung hoc thay the.
Nghj quyt nay dã duçic Hii dng than dan tinh Ba R.ja - Vüng Tàu Khóa
V1, K' h9p thu Mithi Hai thông qua ngày 18 tháng 7 nãm 2019 và có hiu lirc tir
ngày 01 tháng 8 näm 2019.!.
Noinlz?ln:
- Uy ban thir&ng vii Quôe hi;
- Van phöng ChInh phü;
- B Tài chinh, BO N,i vi1;
- B Tu pháp (Cue Kim tra VB);
- TTr. Tinhüy, Doàn DBQH tinh;
- TTr.HDND tinh, UBND tinh, IJBM1TQVN tinh;
- Các Ban HDND tinh, dai biu HDND tinh;
- Các Sâ, ban, ngành, doân th cp tinh;
- TTr.HDND, UBND các huyn, thj xa, thành phô;
- Trung tam Cong báo và Tin h9c tinh;
- Website HDND tinh;
- Báo Ba Rja-Vung Tàu, Dài PT-TH tinh;
- Liru: VT, SNV, TH.

Nguyn Hang Linh

CONG HOA xA HQI CIItJ NGHIA VIT NAM
Doe 1p - Tr do - Hnh phüc

1101 BONG NHAN DAN
TINH BA RTA - VIJNG TAU

QUY D1NTI
Mfrc chi dào to, bi dtrörng can b, cong chfrc, viên chfrc
trên dla bàn tinh Ba Ria - Vüng Tàu
(Ban hành kern theo Nghj quyê't sá3O/2019/NQ-HDND ngàyA tháng nárn
2019 cua HQZ dong nhan dan tznh Ba Ra - Vung Tau)

Diu 1. Phm vi diu chinh, di tirqng áp ding
1.Pham vi diu chirth
Nghj quyêt nay quy djnh ye mirc chi dào tao, bi duông can b, cong
chüc, viên chüc trên dia bàn tinh Ba R.ja - Vung Tàu.
Trithng hqp các D án/Dir an có van bàn huóng dn riêng thI thc hin
theo quy djnh tai các van bàn htróng dan cüa Dê ánlDir an do.
2. Di tuqng áp ding
a) Can b trong các cci quan nhà nuóc;
b) Cong chirc, cong chi'rc thirc hin chê d tp sir trong các co quan cña
Dàng Cong san Vit Narn, Nhà nithc, to chüc chInh trj - xà hii &
tinh; &
huyn, thj xã, thành phô thuc tinh (g9i chung là cap huyn); cong chirc xã,
phu&ng, th trãn (g9i chung là cap
cong chüc trong b may lãnh d.o, quãn
l' dcm vj sir nghip cong
cap

xa);

lap;

c) S quail, quân ithân chuyOn nghip, h s5' quan, chiên s5, cong than,
viên chüc trong các don v thuc lirc hrqng vi trang nhân dan;
d) Nhftng ngu&i ho,t dng không chuyên trách & cap xä; nhftng ngu&i
hot dçng khong chuyen trach a thon, ap, khu pho, khu dan cu;
A
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d) Viên chrc trong don vi sr nghip cong lip;
Duâi dlây các dsoi tugng ti Dim a, b, c, d Khoãn 2 nay duqc gi chung là
can b, cong chüc; các di tuqng ti Diem d Khoân 2 nay gçi chung là viên
chirc.
Diêu 2. Nguyen tàc
diing kinh phi tir nguôn ngãn sách nhà rnthc
danh cho cong tac dao to, boi duo'ng can b9, cong chtrc
sfr
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Thiic hin theo Diu 3 Thông tu s 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 näm
2018 cüa B tru&ng B Tài chInh huóiig dan 1p di,r toán, quàn l và sir dmg và
quyêt toán kinh phI dãnh cho cong tác dào t.o, bôi duOiig can b, cong cht'rc, viên
churc (sau day viêt tat là Thông ti.r 36/2018/TT-BTC).
so
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Diu 3. Mfrc chi dào to can b, cong chfrc trong nu'ó'c
1. Chi phi djch vi diao t.o va cac khoàn chi phi b.t buc phãi trà cho các
Ca s& dào tao: Theo hoá doTi cüa ca s dào tao nai cánb, cong chic dugc cir di
dào tao hoc theo hçip dng cii the do cap Co thâm quyên k kêt.
2. Chi h tro kinh phI mua tài lieu hoc tap bt buôc: Trên Ca sâ dr toán dugc
giao, cn cir vao chirng ttr, hóa dan hop pháp, Thu trithng cci quan, don vj cO
thâm quyên cr can b, cong chirc quyêt djnh mi.'rc chi ho trç cho phü hop.
3. Chi h trçY mt ph.n tin an trong th&i gian di h?c tp trung; chi h trc
chi phi di lai ttr Ca quan den nai h9c tp (met luçt di và ye; nghi lê; nghi tét); chi
tiên thuê chô nghi cho can b, cong chüc trong nhng ngày di t.p trung hçc tai co
s0 dào tao (trong trithng hçip ca s dào tao và don vj to chüc dào tao xác nhn
không bô frI dirge ch nghi):
Can cir vào dia dim t chirc l&p bce và khà näng tài chInh, các ca quan,
don vj cü can b, cong ehirc di hc quyêt djnh mxe chi ho trg tir nguôn kinh phi
chi thuông xuyên và nguôn kinh phI khác cüa minh dam báo nguyen täc khOng
vi.rgt mi're clii quy ctjnh tai Ngh quyêt so 5912017/NQ-BDND ngày 09 thàng 12
näm 2017 cüa Hi dông nhãn dan tinh ban hành quy djnh chê d cong tác phi
trong nithc, ch dchi hi nghj trên dja bàn tinh Ba Ria - Vüng Tàu (sau day viêt
tat la Ngh quyet so 59/2017/NQ-HDND).
4. Chi h trg can b, cong ch(rc là nü, là ngithi dan tc thiu s dirge cà dii
dào tao theo cáe chinh sách, chê d quy dnh cña pháp lust ye bmnh däng gii Va
cong tác dan tc; kinh phi ho trçi can b5, cong chüc là nft, là nguri dan tc tbiêu
so bô trl trong dir toán chi thuOiig xuyên cCia Ca quan, dan vj quãn l can b, cong
chirc.
Diu 4. Mfrc chi bi thr&ng can b, cong chfrc trong nithc
1. Clii thñ lao giãng viên, báo cáo viên (bao gm ca thu lao soan giáo an
bài giãng) trên ca s& thóa thun theo hinh thtrc hçrp dOng cong vic phñ hgp vói
chat ltrcmg, trInh d cüa giãng vien, báo cáo viên trong pham vi dir toán dirge
giao (met bui giãng dugc tIrth bang 04 tit bce, tirnng duang nua ngay):
a) Giãng viên, báo cáo viên là Uy viên Trung uang Dãng; B trtthng, Thu
tru&ng; BI thu, Phó BI thu Tinhüy; Uy viên Ban Thung vii Tirth üy; Chü tch
Hi dong nhân dan tinh, Phó Chü tch Hi dlông nhân dan tinh; Chü tch Uy ban
nhan dãntinh, Phó Chü tjch Uy ban nhân dan tinh và các chirc danh tuang
throng; giao sir, Pho Giao sir; chuyen gla cao cap, tien si khoa hoc, tien si; giang
vien cao cap: 2.000.000 dOng/ngurij'buOi.
b) Giâng viên, báo cáo viên là Vii trix&ng và Phó Vi tru&ng thuc B, Vin
trithng và Phó Vin tru&ng thuc B; Ciic trithng, Phó Ciic trithng; Uy viên Ban
chip hành Dàng b tinh; Giáxn doe s&, Phó Giám doe sâ; Thu tri.thng ban, ngành
cap tinh; BI thu, PhO BI thu Huyn ñy, Thj üy, Thành üy thuc Tinh üy yà các
chuc danh tirong duang; giãng yiên chIiih: 1.700.000 dOnglngithilbuôi.
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c) Giãng viên, báo cáo viên con lai là can bô, cong chirc, viên churc cong
tác tai các co quan, don vj & trung uong và dja phuong thuc tinh (ngoài 02 dôi
tuclng trên): 1.400.000 dông/nguäi/buôi.
d) Di v&i giãng viên nuóc ngoài, cac giãng viên chuyên nghip lam nhim
vi giang day tong CC co s& dao tao, bôi duO'ng: Thirc hin theo Diem a Khoân 2
Diêu 5 Thông tu so 36120181TT-BTC.
2. Phii c.p tin an cho giãng viên: Các Co quan, dcm vi dugc giao chü trI t
chüc các khoá dào tao, bôi duông can b, cong chirc quyêt djnh chi phii cap tiên
Iuu trá duçic quy djnh tai Diêu 6
an cho giãng viên phi'i hop v&i müc chi ph
Nghj quyêt so 5912017/NQ-1-IDND.
cap

..

*

.'

3. Chi phi thanh toan tien phuong tin di iai, tien thue phong nghi cho
giãng viên: TmOng hop co quan, don vj không bô trI diugc phuong tin, không
có diu kin bô trI ch nghi cho giãng vien ma phái di thuê thI áp diing mi.'rc chi
tai Diêu 5 và Diêu 7 Nghj quyêt so 59/20171NQ-HDND.
p

•A

4. CM djch thu3t: Thc hin theo quy dj.nh tai Thông tir so 71/2018/fl'BTC ngày 10 tháng 8 näm 2018 cila B truâng B Tài chIrih quy dh chê d
tip khách nuóc ngoài vào lam viêc tai Viêt Nam, chê do chi to cht'rc hi nghj,
hi thão quc t ti Vit Nam và chê d tiêp khách trong nu&c.
5. CM nuâc ung phvc vii l&p h9c: 10.000 dngInguiIbui.
6. CM ra d thi, coi thi, chm thi: Thçrc hin theo quy djnh tai Thông tu
lien tjch so 66/2012/TTLT/BTC-BGDDT ngày 26 tháng 4 nm 2012 cüa B
tru&ng Bô Tài chInh - B Giáo diic và Dào tao hu&ng dn ye ni dung, mirc chi,
cong tác quãn l tài chInh thc hin xây drng ngan hang câu träc nghim, to
chirc các kr thi ph thông, chun bj tham gia các k thi Olympic quôc tê và khu
virc (sau day viêt t.t là Thông tir lien tjch s 66/2012/TTLT/BTC-BGDDT), ci
the:
- Chi ra d thi, chm thi: Ap drng müc Thi chçn di tuyn quc gia theo
quy djnh tai Diem 2, Diem 4 cüa Phii 1iic Mtt so m(rc chi thrc hin thim vi
xay ngan hang cau trac ng1um, to chuc cac ky thi cap da phuang va cap Quoc
gia ban hành kern theo Thông ti.r lien tjch s 66/2012/TTLT/BTC-BGDDT.
fl
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- CM coi thi: Thçrc hin theo quy djnh tai Dim 3 cüa Ph lic Mt so mire
chi thirc hin nhim vti xay ngan hang thu trc nghim, t chirc các k thi cp dja
phuong và
Quôc gia ban hãnh kern theo Thông tu lien tch so
66/20 12ff 1'LT/BTC-BGDDT.
cap

Riêng dôi vói các giãng viên chuyên nghip lam nhim vi giãng day
trong CC co S& dào tao, bOi duong, thc hin quy dôi thai gian ra gRi chuân theo
quy djnhtai Thôngtu so 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 näm 2018 cüaB
NOi vi ye hu&ng dn mOt sO diêu cña Nghj djnh sO 101/2017/ND-CP ngây 01
thang 9 nàm 2017 cüa ChInh phü ye dao tao, bOi dixong
b, cong chirc, viên
chIrc.
can
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7. Chi khen thi.r&ng cho hçc viên dat loi giôi, loai xut sic: Th%rc hiên
theo quy djnh tai Diem g Khoân 2 Diêu 5 Thông tu so 36/2018/TT-BTC (müc
tôi da không qua 200.000 dông/h9c viên).
8. Chi h trç mtt phn tin in cho hçc viên trong thñ gian di hpc tp trung;
chi ho trçl chi phi di lai tii co quan den noi h9c t.p (met li.rçrt di và ye; nghi lê;
ngbi tet); chi thanh toán tiên thuê ch nghi cho h9c viên trong nhüng ngày di hçc
tp trung tai co sâ bôi thrOng (trong tnthng hçip co sO bôi duOng và don vi to chirc
bôi duOng xác nhn khOng bô trI duçic ch nghi): Can cir vào dja diem to chirc
lop h9c và khá näng tai chInh, các co quan, don vi, cir can e, cOng chirc di h9c
quyêt djnh müc chi ho trçl tü dir toán duçrc giao dam bão nguyen tàc không vlscYt
müc chi quy dijnh tai Nghj quyêt so 59/2017,NQ-HDND.
9. Các khoãn chi phI theo thc t phc vi1 trirc tip lOp h9c:
- Chi thuê hOi trithng, phông hçc; thuê thit bj, ding c11 phiic vti giãng day
(den chiêu, may vi tinh, thiêt bi, khác....);
- Chi mua, in .n giáo trInh, tài lieu trrc tip ph1ic vii lOp h9c (khOng bao
gom tai liu tham khao); chi m va cap chung clii;
- Chi tin thuc y t thông thuOng cho hçc viên;
ThirTC hien theo quy djnh tai Dim i Khoãn 2 Diu 5 Thông ti.r sO
3 6/20 18/TT-BTC.
10. Chi phi th chirc cho hçc viên di khâo sat, thirc t:
- Chi trá tin phucmg tien dua, don hçc viên di khão sat, thirrc t: Theo hcip
dông, chñng tir chi thirc tê;
- H trçr met phàn tin an, tin ngh.i cho hçc viên trong nhfing ngày di thirc
té: Do Thu trithng các co quan, dcin vi,, Co sO dào tao, bôi thrOng quyêt dlnh mCrc
ho trçl phü hqp v&i müc chi cong tác phi quy di,nh tai Nghj quyét so 59/2017/NQHDND và phâi bâo dam trong phm vi dir toán kinh phi dào tao, bôi duOng duge
giao.
11. Clii biên soan chucmg trInh, tài lieu bi duOng mOi; clii chinh süa, bè
sung cp nht chucing trInh, tái lieu bôi dtrOng: Thrc hien theo quy djnh Thông
tu so 7612018/Tf-BTC ngày 03 tháng 10 nãm 2018 cüa B truOng B Tài chinh
huóiig dan nei dung, mic chi xây dçmg chuong trInh dào tao, biên soon giáo
trInh mOn hçc dôi v&i giáo dc dai hçc, giáo dc nghê nghip.
12. Clii hoat deng quán l trirc tip các lOp bi thrOng can b, cong churc
cUa các Co sO dào tao, bôi duOng hoc CC co quan, don vi, thrgc giao nhiern vii
mO lop dào tao, bôi duOng: Thirc hien theo quy djnh tai Diem m Khoàn 2 Diêu 5
Thông tti sO 36/2018/TT-BTC.
13.Clii các hoat deng phiic viii trirc tip cong tác quãn l2 dâo tao, bi duOng
can e, Cong chirc theo quy djnh tai Khoãn 5 Diêu 4 Thông ti.r so 36/2018/Tf-BTC,
gôm:
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- Chi t chire các cuc hop, hôi thão, hi nghi; chi di cong tác d kim tra,
dánh giá kêt qua dào tao, bi di.rong: Ap dng mire chi theo quy djnh tai Nghj
quyêt so 59/2017/NQ-HDND;
- Clii diu tra, khão sat xây dirng k hoach dào tao, bi duong: Ap diing
mire chi quy djrih tai Nghj quyêt so 58/2017/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 nm
2017 cüa Hi dông nhân dan tinh ban hãnh quy dinh ni dung chi và mire clii
thirc hin cac cuc diéu tra thông ké trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu;
- Chi vn phôngph.m, các khoãn chi khác lien quan trirc tip dn Cong
tác quân 1 dào tao, bôi duông can b, cong chirc: Cn cli chirng tir chi hqp
pháp, hçp l theo quy djrih hin hãnh.
Diu 5. Mfrc chi dào to, bi du*ng can b, cong chfrc & rnthc ngoài
Thc hin theo Dim b Khoãn 3 Diu 5 Thông ttr s 36/2018/TT-BTC.
Diu 6. Müc chi dào to, bi dirörng viên chü'c
Can cli ngun 1irc tài chmnh b trI cho cong tác dào tao, bi duorig viên
chirc tai co quan, don vi; can eli mire chi bôi duoiig dôi v&i can bO, cong chirc
quy djnh tai Nghj quyêt nay, Thông ti.r so 3612018/TT-BTC và cáe van ban pháp
lust hin hành, Thu truling don vj sr nghip cOng 1p quyêt djnh mire chi dào tao,
bôi duöng dôi v&i viên chlrc phü hçp vi quy dj.nh cira pháp 1ut ye cci ché tài
chinh cüa don vj mmnh.

Nguyn Hing Linh

