
U BAN NHAN DAN 
T!NH QUANG TR! 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tçr do - Hanh phüc 

S6:  .23  /TTr-UBND Quáng Tn, ngày  03  tháng  3  nãm 2021 

TO TRiNH 
V vic I3 ngh ban hành Nhi quyt Quy dnh mtrc chi, thô'i gian htrrng 
ch d bi dirO'ng phyc vy bâu dr di biêu Quôc hi Khóa XV và bu cr 
dai biêu Hi dng nhân dan các cp tinh Quãng Tr nhim k)' 202 1-2026 

KInh g'Cri: Hi dng nhan dan tinh - Kr  h9p thir 20 

Th%rc hin quy djnh cUa Luat ban hành vn bàn quy phm pháp 1ut näm 
2015, Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dông nhân dan tinh Khóa VII - KS'  h9p thtr 
20 ban hânh Quy djnh mrc chi, thai gian huông ché dO bôi duO'ng phiic vii bâu 
ccr di biêu Quoc hOi  Khóa XV và bâu cir di biêu HOi  dông nhân dan các cap 
tinh Quàng Trj nhim k5' 202 1-2026; 

I. S1)CANTfflET 

1. Co'sô'pháp 1 

Can cir Lut T chcrc chInh quyn dja phtrang näm 2015; 

Can ci Lust  sira di, b sung mOt so Diu cüa Lut to chic ChInh phU và 
Lust To chrc chInh quyên dja phi.rcing ngày 22/11/2019; 

Can cü Lut Ban hành van bàn quy phm pháp 1ut ngày 22/6/2015; 
Can ctr 1ut Stra di, b sung mOt  s6 Diu cüa Lut Ban hành van bàn quy 

phm pháp 1ut ngày 18/6/2020; 

Can cü Lust  Ngân sách nhà nuâc ngày 22/6/2015; 

Can cir Thông tu s 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 cüa Bô Tài chinh 
huàng dan vic 1p dir toán, quân iS', sü ding và quyêt toán kinh phi bâu cü dii 
biêu Quôc hOi  khóa XV và di biêu HOi  dOng nhân dan các cap nhim k5' 2021-. 
2026. 

2. Sr cn thit 
Này 17/11/2020, Quc hOi  dã thông qua Nghj quyêt so 133/2020/QH14 ye 

ngày bâu cir di biêu Quôc hOi  khóa XV và dui biêu HDND các cap nhim kS' 
2021-2026 là ngày 23/5/202 1. Thirc hin Lut bâu cCr d?i  biêu QuOc hOi  và dai 
biêu HDND ngày 25 tháng 6 nãm 2015; T?i  Diêu 4 Thông ti.r so 102/2020/TT-
BTC ngày 23/11/2020 cüa BO Tai chInh hr&ng dan vic 1p dir toán, quán iS', sr 
ding va quyêt toán kinh phi bâu cü di biêu QuOc hOi  khóa XV và di biêu HOi 
dông nhân dan các cap nhim k5' 2021-2026 quy djnh: Dôi vái các nói dung chi 
quy dinh tai Diu 2 Thong tu này. Can c& müc k/nh phi quy dznh tai Diéu 3 
Thông tir nay, can c& mi'rc kinh phi phic vi cho cong tác bdu ci do ngOn sách 
Tnung uung dam bOo theo thông báo, can ci tInh hInh t/nrc té tai da plurcing và 
khO náng cOn dôi ngdn sách dia phircing, Chü tjch Uj) ban bOu cz cOp tinh, thành 
phó (nrc thuóc Tnung irang thông nhOt vái Chi tic/i U ban nhOn dOn cüng cOp 
trInh Hôi dón nhOn dOn cOp tinh, thành phô quyêt dinh ye mác chi, th&i gian 
dzrçrc htráng ho (ncr cu the tai dia  phirong. 
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IL MIrJC DCH, QUAN DIEM 

1. Myc dIch 
Lam ca si cho các t chirc phv trách b&u th, ca quail, don vj, dja phtrcing, 

xây drn du toán, quãn 1 và sCr dvng kinh phi th1rc hin nhim vi bu cr di 
biêu Quôc hi Khóa XV và bâu cr dai biêu HDND các cap nhim k' 2021 - 2026 
a tinh Quãng Trj kjp thi vã dung quy djnh. 

2. Quan diem xây drng 

- Quy djnh mrc chi, thôi sian hi.r&ng ch d bi duong phic vi bucr d?i 
biêu Quoc hOi  Khóa XV và bâu cCr di biêu Hi dông nhân dan các cap tinh 
Quáng Tr nhim k' 2021-2026 theo Thông tu s 102/2020/TT-BTC ngày 
23/11/2020 cüa Bô Tài chInh. 

-Mrc chi phic vii bu cir dii biu Quôc hi KhóaXV Va bAu ctr di biu 
Hi dông nhân dan cac cap phfi hcp vai tInh hInh thi,rc té và khã näng ngãn sách 
cüa dja phi.rang. 

III. QUA TRINH XAY D1NG 

Qua trInh xay drng Du thão Nghj quy& thrc hin dung quy trInh quy djnh tai 
Nghj djnh so 34/201 6/ND-CP ngày 14/5/2016 cUa ChInh phü quy djnh chi tiét mt 
so diêu và bin pháp thi hành Lut ban hành van bàn quy phtm pháp 1ut UBND 
tinh giao Sâ Tài chInh chU trI xay drng d thão Nghj quyêt, lay kiên bang van 
bàn cüa Uy ban Mt trân to quôc Vit Nam, các con quan, tO chirc, don vj, dja 
phuong, däng tái trên cOng thông tin din t1 cüa tinh; tOng hcip ' kiên gop , gri 
Sâ T.r pháp thâm dinh hoàn thin di:r tháo Nghj quyêt theo dung quy trInh. 

IV. BO CIJC QUY DNH KEM THEO 
Dr thão Nghj quy& kern theo quy dnh gm 04 Diu duçc b6 ciic nhu sau: 

Diu 1. Phm vi diu chinh, di ttrqng áp dyng 

1. Nghj quy& nay Quy djnh mrc chi, thai gian hithng ch d bi dung 
phiic vy bâu ctr di biêu Quôc hi Khóa XV và bâu ccr di biêu Hi dong nhân 
dan các cap tinh Quãng Trj nhim k' 202 1-2026. 

2. Nghj quyêt nay áp dung cho các di ti.rçmg: 

Các t chirc phv trách bu cr, co quan, don vj, dja phucing, cá nhân thrc 
hin nhiêm vi bâu cCr dai biêu Quôc hôi Khóa XV và bâu cr dai biêu HDND các 
cap nhiêm k' 2021 - 2026 a tinh Quãng Trj. 

Diu 2. Nguyen tc chung 

1. Kinh phi phiic vv cho cOng tác bAu ccr phãi duc quàn 1 cht chë, chi tiêu 
theo dung chê d, dung rnvc dIch, có hiu qua; tuân thu chê d, djnh mrc tiêu 
chuân theo quy djnh cUa pháp lust  hin hành. 

2. Tip tuc sr diing các phucing tin, thit bj dã duçic trang bj d phic vii 
bâu cr, tnrng hçp con sir dyng dugc; dong th?yi, huy dtng các phuang tin dâ 
duçic trang bj phiic vi cong tác dê phic vv cho nhim vi bâu cr dam bào nang 
cao hiu qua si diing tài san, tiêt kim chi ngân sách nhà nuac. 

3. Ngi.thi lam nhiu nhim vii khác nhau chi duçc hu&ng mt muc bôi 
di.rng, mrc khoán, h trq cao nhãt; danh sách chi bOi duöng, h trçi theo Quyet 
dnh thành ltp cüa cap có thâm quyên. 
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4. Vic 1p  di,r toán, quãn 1, cAp phát, thanh toán vâ quyt toán kinh phi bAu 
cr di biêu Quoc hti và dai biêu HDND các cAp nhim k9 2021 - 2026 thirc hin 
theo,  Thông tu so 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 cUa B Tài chInh, Nghi 
quyêt nay và các quy djnh hin hành cüa Nlià nixOc. 

5. Các cong vic d trin khai thirc hin truOc khi Ngh quy& nay có hiu 
hrc, cac cci quan, dn vj, cac dja phuong can cr mirc chi nay và chimg tr chi tiêu 
thirc tê, hcp 1 dê quyêt toán kinh phi theo quy djnh. 

6. Trumg hcip cAn thit phãi b sung, diu chinh các ni dung, müc chi 9uy 
dnh t?i  Quy djnh nay, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh sau khi thông 
nhât vi Chü tjch Uy ban bâu ci:r tinh và Thixng tnrc Hi dông than dan tinh. 

Diu 3. Quy dnh mü'c chi, thôi gian hu'orng 

1. Chi t chrc hôi nghj, tp huAn. 

a. Chi th chüc hi nghj: Thrc hin theo quy djnh tai  Nghj quyét s 
14/2017/NQ-HDND ngày 29/7/2017 cUa HDND tinh ye vic quy djnh chê d 
cong tác phi, chê d chi hi nghj trén dja bàn tinh Quáng TrI. 

b. Chi t chirc tp huAn cho can b tham gia phic vi cong tác t chc bAu 
cir: Thirc hin theo quy djnh ti Nghj quyêt so 07/2019/NQ-HDND ngày 
20/7/2019 cüa HDND tinh ye vic quy dinh mirc chi dào tao, bôi duOng can b, 
Cong chic, viên chirc trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

c. Riên các hOi  nghj do Uy ban bAu cü, Ca quan tham muunghip vi cong tác 
bâu cr cac cap tO chrc, mirc chi bôi duOiig cho di biêu, khách mñ dr hi nghj: 

- CAp tinh: 80.000 dng/nguiIngày. 

- CAp huyn, cAp xã: 60.000 dong/ngu&i/ngày. 

2. Chi bi duOng các cuôc hçp: 

a. Các cuOc  h9p cüa Ban Chi d?o  bAu ccr tinh, Uy ban bAu tinh, Ban bAu 

cir di biêu QuOc hi, Ban bâu cir dai  biêu HDND tinh, Ban Thung trirc Uy ban 

Mt trn To quOc Vit Nam tinh: 

- Chü tn: 150.000 dng/ngi.thi/buôi; 

- Thành viên: 70.000 dng/nguêd/buôi; 

- Di tucmg phiic vi: 50.000 dng/ngt.rii/buôi. 

b. Các cutc h9p khác lien quan dn cong tác bAu cir 'khóng bao gm cac 
cuóc hQp quy dinh Wi Diem a, K/wan 2, Diêu 2 Nghi quyêt nay): 

- Chü trI: 100.000 dng/ngu?Yi/buOi. 

- Thành viên: 50.000 dngInguôiIbuôi. 

- Diii tucYng phiic vv: 30.000 dng/ngui!buôi. 

3. Chi cong tác chi do, kim tra, giám sat bAu cU cüa Ban Chi dao  bAu cCr, 
Thung trrc HDND, UBND, Uy ban bâu ci'r Va Uy ban MTTQ Vit Nam các 
cAp, các ca quan chrc näng tham mi.ru trrc tiêp cong tác bãu cü cap tinh, cap 
huyn: Ngoài ch d thanh toán Cong tác phi theo quy dnh hin hành, cãc doàn 
cong tác duqc chi nhu sau: 

a. Chi bi duOng: 

- Tnrâng doàn: 100.000 dng/nguôiIbuôi. 
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- Thânh viên chInh thirc: 70.000 dng/ngu?i/buOi. 

- Can b, cOng chirc, viên chirc phvc vii tnrc tip: 50.000 dng/nguii'buOi; 
phvc v11 gián tiêp (lái xe, báo vq lãnh dgo): 30.000 dong/nguiIbuOi. 

b. Chi xay dmg báo cáo kt qua kim tra, giám sat: 

- Báo cáo tong hçip k& qua cüa t~n doàn cOng tác; báo cáo tong hcip kt 
qua cüa dyt kiêm tra, giám sat; báo cáo tong hcrp kêt qua các dt kim tra, giám 
sat trInh Ban Chi dao  bâu cCr, Thung trl,rc Hi dông nhân dan, Uy ban bâu cCr vâ 
các BO,  ngành Trung uo'ng: 1.000.000 dông/báo cáo. 

- Chi xin kin bang van bàn các Ca nhân, chuyên gia: 50.000 
dong/ngu?i/1ân, tOng mirc chi tOi da không qua 200.000 dong/ngui/báo cáo. 

- Chinh 1, hoàn chinh báo cáo: 200.000 dng/báo cáo. 

4. Chi xây dirng van bàn, chi cong tác báo cáo bAu cCr: 

a. Chi xay drng van bàn (chi thj, k hoch, huâng dan): 

- Xây drng van bàn (tInh dn san phm cui cüng, bao gm Ca tip thu, 
chinh ly): cap tinh 1.000.000 dong/van ban; cap huyn 500.000 dông/van bàn; 
cap xã 200.000 dông!vän ban; 

- Xin kin tham gia van bàn các cá nhân, chuyên gia: 50.000 
dOng/ngu?ñ/lân, tOng mirc chi tôi da khOng qua 200.000 dong/ngisäi/van bàn. 

b. Chi cong tác báo cáo b&u cü: 

- Báo cáo thng kt bu cir: 

+ Mrc chi xay drng báo cáo (tInh dn san phAm cuéi cüng, bao grn cá tip 
thu, chinh 1): cap tinh 2.000.000 dông!báo cáo; cap huyn 1.000.000 dong/báo 
cáo; cap xã 500.000 dônglbáo cáo; 

+ Xin kin tham gia van bàn các cá nhân, chuyên gia: 50.000 
dng!ngi.rii/1ân, tong mirc chi tOi da không qua 200.000 dongIngui/vän bàn; 

- Các báo cáo khác (tInh dn san phAm cu6i cüng): câ tinh 300.000 
dng/báo cáo; cap huyên 200.000 dông/báo cáo; cap xâ 100.000 dOng/báo cáo. 

5. Chi bi duOng, h trçY (phuong tin, lien lc) cho ngu1i tr1rc tip phvc vl:1 

bâu ci: 
a. Chi bi du0ng tham gia phc vt cOng tác bAu cr: 

- Chi bi duO'ng theo mic khoánitháng: 

+ ChU tjch, PhO Chü tjch Uy ban bAu cr và üy viên Uy ban bu ccr di.rc 
phân cOng lam cong tác tong hop: 

CAp tinh: 1.100.000 dng/ngithi/tháng; 

CAp huyn: 800.000 dng/nguäi/tháng; 

Cap xà: 600.000 dng/ngithi/tháng; 

+ 1Jy viên liJy ban bAu ci'r và thành viên T giüp vic Uy ban bu cr: 

CAp tinh: 800.000 dng/ngixi/tháng. 

CAp huyên: 600.000 dngIngu?i/tháng. 

CAp xä: 400.000 dngInguài/tháng. 
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+ Th?yi gian tinh huing ch d bM duOng phiic vi1 cOng tác bAu ci duçic tInh 

tü ngày Co quyêt djnh thành 1p den khi kt thüc nhim vi. 

- Di vâi các di ttrcing duçic huy dng, trung tp trirc tip phiic vi cOng tác 
bâu ci theo danhsách phê duyt cüa Uy ban bu cr, Ban bAu cCr d?i  biu Qu& 
hi (khong bao gOm nhüng ngày tham gia doãn kim tra, giám sat; phvc vii trrc 
tiêp dan và giái quyêt khiêu nai,  to cáo ye bâu ci, ngày truâc ngày bâu cir và 
ngày bâu cU), cci quan tham muu tr1rc tiêp ye cong tác bâu cü cap tinh, cp 
huyn: 

+ Th?yi gian huy dng, trung tp tnrc tiêp không qua 15 ngày: 
50.000 dng/nguii'ngày; 

+ Thai gian huy dng, tnrng tp tryc tiEp trên 15 ngày: 
1.000.000 dng/ngui/tháng. 

- Rieng 02 ngày (ngay truàc ngày bAu cir và ngày bu ce): 

± Các 1rc luqng trrc tip tham gia phiic v11 b&u ccr theo danh sách phê duyt 

cüa Uy ban bau cCr, Ban bâu cr di biéu QuOc hi, Ca quan tham mi.ru trirc tiêp v 
nhip vi bâu cr cap tinh (Sâ Ni vi), cap huyn (PhOng Ni vii): 150.000 

dong/nguiIngày; 
+ D6i vOi lirc h.rcng tnrc tip tham gia phiic vi bu cCr cOn 1ii: 80.000 

dOng/nguiIngày. Danh sách dôi ti.xcing duccc huâng chê d chi bôi duOng theo 
các quyêt djnh, van ban cUa cap Co thâm quyên phê duyt. 

b. Chi khoán h trc cuóc din thoi 

- Cp tinh 
+ Chü tjch, PhO ChU tjch Jy ban bu cir tinh và iiy viên Uy ban bu ctr tinh 

duçic phân cong lam cOng tác tong hqp: 300.000 dong!ngtr?i/tháng; 

+ Thãnh viên Ban Chi dto bu ccr, thành viên U' ban bucr; T6 truàng T 
giüp vic cho U' ban bâu cci tinh: 250.000 dong/ngui/tháng; 

+ Thãnh viên TO giüp vic cho U' ban bu cci tinh: 
200.000 dongIng.thi/tháng. 

- Cp huyn: Mirc khoán h trV ci.rcic din thoi cho thành viên Ban Chi do 
bâu cci, thành viên Uy ban bâu cci, thành viên TO giüp vic Uy ban bâu cci: 

200.000 dng!nguii/tháng. 

- CAp xä: Mcic khoán h trçl cucic dinthoai cho thânh viên Ban Chi dio bu 
cci, thành viên Uy ban bâu cci, thành viên To gicip vic Uy ban bâu cci: 

150.000 dngIngu?i/tháng. 

- Thai gian h trq ci.rcic din thoi duçic tInh tci ngày cO quyt djnh thành 1p 

den khi két thcic nhim vii. 

6. Chi tip cOng dan, giãi quy& khiu ni, th cáo v bAu cci 

a. Ngui duqc giao trrc tip vic tip cong dan: 80.000 dng/nguiIbuôi. 

b. Ngui phiic v1i trrc tip vic tip cOng dan: 60.000 dng!ngu&iIbUôi. 

c. Nguii phic vi gián tip yjéc tip cOng dan: 40.000 dng/ngui/buOi. 

7. Chi dOng hOrn phiu: 
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Trueing hçip horn phMu cü không th sir dung, hotc cAn phái bO sung, mi.irc 
chi không qua: 350.000 dong/hOm phiêu. 

8. Chi khc dAu: 
TruOng hçip dAu cii không the sü dung, hoc cn phái b sung, mirc chi bInh 

quan tôi da: 250.000 dông/dâu. 
9. Chi bang niêrn yet danh sách hAu c1r: 
Trueing hqp chua có bang niêm y&, hoc bang cii không the sr ding hoc 

can phái bô sung, mIc chi tôi da 1.500.000 dông/bãng. 

10. Chi trang tn khu virc bO phiéu: 800.000 dng/dja diem. 

11. Các ni dung chi khác chtra quy djnh cv th&: Thijc hin theo các quy 
djnh hin hành va thanh toán theo các chrng tir chi hcip pháp, hçip 1 trên cci si 
digr toán âä duçic cap cO thâm quyên phê duyêt. 

Diu 4. Ngun kinh phi: 

1. Kinh phi phiic vii cho cong tác bu cr di bi&i Qu6c hi khóa XV vâ dai 
biêu Hi dOng nhân dan các cap nhirn k' 202 1-2026 do ngãn sách nhà nuc 
darn bão. 

2. Can c(r müc chi quy djnh tai Diu 3 ciia Ngh quyet nay, kinh phi phic vi 
cho cOng tac bâu cCr duqc phân bô cho các c quan, &in vi, dja phuon trn ca sâ 
ngãn sách Trung uang darn bão, tinh hInh thuc té và khâ näng can dôi cUa ngân 
sách dja phuang. 

Uy ban nhân dan tinh trmnh Hi dng nhân dan tinh xem xét, thông qua./.1 

(Kern theo du' thâo Nghj quyIt cüa HDND tinh) 

N,i nhn: 
- Nhu trên; 
- CT và các PCT UBND tinh; 
- Sv Tài chinh; 
- Ltru: VT, TH, TMi/ 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TiNH QUANG TR! Dc Ip - Ty do - Hnh phtic 

So: /2021 /NQ-HDND Qudng Tn, ngày tháng nám 2021 

DIITHAO 

NGH! QUYET 
Ban hành Quy dlnh  mfrc chi, thoi gian hlthng chê d 

bôi throiig phtIc viii bu cfr di biêu Quôc hi Khóa XV và bâu cr 
di biêu Hi dông nhãn dan các câptinh Quãng Tr nhim kr 202 1-2026 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VII, KY HQP THIf 20 

Can ci Luat  Td ch&c chInh quyn d/a, phtrcing nãm 2015; 
Can c& Luôt tha dói, bô sung m5t so Diêu cüa Luát to chc GhInh phz và 

Lut TO chi'c chInh quyên dja phu'crng ngày 22/11/2019; 
Can cz Luát Ban hành van ban quyphczm pháp luát ngày 22/6/2015; 
Can c& luát S&a dOi, bó sung môt sO Diêu cia LuOt Ban hành van ban quy 

pham pháp luát ngày 18/6/2020; 
Can cz Luát Ngân sách nhà njthc ngày 22/6/2015; 
Can th Diêu 4 Thông tu sO 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 cia Bô Tài 

chInh hu'Ong dan viéc lap dir toán, quán l, s& ding và quyêt toán kin/i phi bOu ci 
di biêu QuOc hai khóa XV và dcii biêu Hç5i dOng nhân dan các cap nhim kj 

2021-2026. 
Xét T& trinh sd /TTr-UBND ngày / /2021 cza LiTy ban nhân dan 

tinh ye viêc dé nghj ban hành Nghj quyêt quy dinh mzc chi, th&i gian hithng chê 
d bOi dwöng phuc vu bâu ct dcxi biêu QuOc hôi Khóa XV và báu c& dai biêu Hôi 
dOng nhOn don các cOp tinh Quáng Trj nhim Ic? 2021-2026; Báo cáo thOrn tra 
cüa ...; y kiên tháo luán cüa dcxi biêu Hôi clOng nhOn dOn tçzi Içj> hap. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Ban hành kern theo Ngh quyêt nay Quy djnh mirc chi, thai gian 
huàng ché d bôi duOng phic vi1 bâu ci di biêu Quôc hi Khóa XV và bâu cir 
di biêu Hi dông nhân dan các cap tinh Quâng Trj nhim kS'  202 1-2026. 

Diu 2. Giao Uy ban nhân dan tinh trin khai thirc hin Nghj quyt nay. 

Thu?rng tric Hi dng nhân dan, các Ban cUa Hi ding nhân dan, T di 
biêu Hi dông nhân dan và các Di biêu Hi dong nhân dan tinh phôi hçip vi Uy 
ban Mt trn To Quôc Vit Narn tinh giám sat vic thrc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyêt nay dâ duçic Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj khóa XVII, kS' 
hçp thr hai mtroi thông qua ngày tháng näm 2021 vâ có hiu hjc thi hành 

këtüngày tháng näm 2021.!. 
Noinhin: 
- Uy ban thi.ring vi Quôc hi; 
- ChInh phi; 
- Các B: Ni vii, Tài chmnh; LD,TB&XH; 
- Ciic Kim tra VBQPPL, BQ Tu pháp; 
- Vi pháp chê - Bi Tài chInh 
- - Liru: VT, HS kS'  hçp. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 



HQI DONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TNH QUANG TRI Dc Ip  - Tij do - Hnh phác 

QUY PNH 
Mu'c chi, thôi gian htthng chê d bôi diro'ng phiic vi1i bâu cu 

di biêu Quôc hi Khóa XV vã bâu cfr dii biêu Hi dIng nhân dan 
các cap tinh Quãng TrI nhim k' 2021-2026 

(Ban hành kern theo Nghj quyêt so /2021/NQ-HDND ngày tháng nãrn 
2021 cüa H5i dOng nhân dan tinh Quáng Trf,) 

Diêu 1. Phim vi diu chinh, d6i ttrqng áp diing 

1. Nghj quyt nay Quy djnh mirc chi, thii gian hung ch d bi dtxorng phic 
vii bâu ccr dai  biêu Quoc hi Khóa XV và bâu cir di biêu Hi dông than dan cac 
cap tinh Quãng Trj nhim k' 202 1-2026. 

2. Ngh quy& nay áp diing cho các di tuçmg: 

Các t chirc phi trách bu cir, Co quan, don vj, dja phuong, cá nhân thrc hin 
nhim vu bau cir dai biéu Quôc hôi Khóa XV và bâu cü di biêu HDND các cap 
nhim k' 2021 - 2026 & tinh Quãng Trj. 

Diu 2. Nguyen tc chung 

1. Kinh phI phiic vi1 cho cong tác bAu cir phãi ducc quãn 1 cht chë, chi tiêu 
theo dung ché d, dung mc dIch, có hiu qua; tuân thu chê d, djnh mrc tiêu 
chuân theo quy djnh cüa pháp Iut hin hãnh. 

2. Tip tic s& ding các phuong tin, thi& bj dâ duçic trang bj d phic v11 bu 
cr, tru&ng hcip cOn sü ding di.rcc; dông th&i, huy dng các phi.rong tin d ducc 
trang bj phiic v11 cOng tác dê phiic vii cho nhim vii bâu cir dam bão nâng cao hiu 
qua sü ding tài san, tiêt kim chi ngân sách thà nu&c. 

3. Ngu&i lam nhiu thim vii khác nhau chi duçic hix&ng mt mi.rc bi 
duOng, mirc khoán, h trcl cao nhât; danh sách chi bOi duO'ng, h trcl theo Quyêt 
djnh thành 1p cUa cap có thâm quyên. 

4. Vic 1p  dir toán, quán 1, cp phát, thanh toán và quyt toán kinh phi bu 
cir di biêu Quôchi vã d?i  biêu HDND các cap thim k' 2021 - 2026 thirc hin 
theo Thông tu so 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 cüa Bô Tài chInh, Ngh 
quyêt nay và các quy djnh hin hành cUa Nhà nuOc. 

5. Các cOng vic dã trin khai thrc hin truác khi Ngh quyt nay cO hiu 1irc, 
các co quan, don v, cac dja phuong can cir mirc chi nay và chirng tr chi tiêu thrc 
tê, hcp l dé quyêt toán kinh phi theo quy djnh. 

6. Tnthng hçp cn thit phâi b sung, diu chinh các ni dung, muc chi 
djth ti Quy djnh nay, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh qu'êt djnh sau khi thông 
nhât vâi Chü tjch Uy ban bâu cir tinh và Thu&ng trirc HOi  dong nhâ.n dan tinh. 

Diu 3. Quy dnh mfrc chi, thOi gian htr&ng 

1. Chi t chuc hi ngh, tp hun. 



a. Chi t chrc hi nghj: Thi,rc hin theo quy djnh ti Nghj quyêt so 
14/2017/NQ-HDND ngày 29/7/2017 cüa HDND tinh ye vic quy djnh chê d 
cong tác phi, chê d chi hi nghj trên dja bàn tinh Quang Tn. 

b. Chi t chirc tp huAn cho can b tharn gia phiic vigi cong tác th chirc bu cir: 
Thtrc hin theo quy djnh ti Nghj quyêt so 07/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 
cüa HDND tinh ye vic quy djnh mirc chi dào tao, bOi dung can bO,  cong chi:rc, 
viên chirc trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

c. Riêng các hi nghj do Uy ban bu cCr, cci quan tham muu nghip vu cong 
tác bâu ci các cap tO chirc, miirc chi bôi dixO'ng cho dai  biêu, khá.ch mi dr hi 
nghj: 

- Cap tinh: 80.000 donglngi.thi/ngày. 

- CAp huyn, cAp xä: 60.000 dng/ngi.r&i/ngày. 

2. Chi bi di.rOng các cuc hQp: 

a. Các cuc h9p cüa Ban Chi do bAu cCr tinh, Uy ban bAu ci1 tinh, Ban bu 
cCr d?i  biêu Quôc hi, Ban bâu cir dai  biêu HDND tinh, Ban Thi.r?ng trrc liJy ban 

Mt trn To quôc Vit Nam tinh: 

- ChU trI: 150.000 dng/ngui/buôi; 

- Thành viên: 70.000 dng/nguiIbuôi; 

- DM tucmg phvc v11: 50.000 dng/ngi.thi/buôi. 

b. Các cuOc  h9p khác lien quan dn cong tác bu c' (khóng bao góm các 

cu5c hQp quy dinh tai Diem a, Khoán 2, Diêu 2 Nghi quyêt nay,): 

- ChU trj: 100.000 dng/ngix&i/buôi. 

- Thành viên: 50.000 dông/nguiIbuôi. 

- Di tl.rcmg phvc viii: 30.000 dng/ngi.thi/buôi. 

3. Chi cong tác chi do, kim tra, giám sat bAu ci~ cüa Ban Chi do bu ci:r, 
Tht.r&ng tri,c HDND, UBND, Uy ban bâu ccr và Uy ban MTTQ Vit Narn cac cap, 
các cci quan chirc nãng tham muu trrc tiêp cong tác bâu ccr cap tinh, cap huyn: 
Ngoài chê d thanh toán cOng tác phi theo quy djnh hin hành, các doàn cong tác 
duçic chi nhu sau: 

a. Chi bM diring: 

- Trung doàn: 100.000 dng/ngu&i/buôi. 

- Thành viên chInh thrc: 70.000 dngIngithiIbuôi. 

- 
Can b, cong chirc, viên chirc phic vi1 trrc tip: 50.000 dng/ngixi/buôi; 

phiic vi gián tiép (lái Xe, báo v lãnh dqo): 30.000 dong/ngui/buOi. 

b. Chi xây drng báo cáo kt qua kim tra, giám sat: 

- 
Báo cáo tng hqp kt qua cüa tirng doàn cOng tác; báo cáo tng hp kt qua 

cUa dt kiêm tra, giám sat; báo cáo tong hçp két qua các dt kiém tra, giám sat 
trinh Ban Chi d?o  báu cU, Th1.r?Yng tnrc Hi dOng nhân dan, Uy ban bäu cr Va các 
B, ngành Trung ucing: 1.000.000 dOng/báo cáo. 



- Chi xin kin bang van bàn cac cá nhãn, chuyen gia: 50.000 
dong/ngix&i/lan, tong mi.c chi tôi da không qua 200.000 dng/ngui!báo cáo. 

- Chinh 1, hoàn chinh báo cáo: 200.000 dngIbáo cáo. 

4. Chi xay drng van bàn, chi cong tác báo cáo bu ci:r: 

a. Chi xây drng van bàn (chi thj, k hoch, huàng dan): 

-Xây dirng van ban (tInh dn san phâm cui cüng, bao gm Ca tip thu, chinh 
1): cap tinh 1.000.000 dông!van bàn; cap huyn 500.000 dong/van bàn; cap xà 
200.000 dong/van bàn; 

- Xin kin tham gia van bàn các Ca nhân, chuyên gia: 50.000 
dong!ngui11ân, tong mtrc chi tôi da không qua 200.000 dong/ngu?iIvän bàn. 

b. Chi cong tác báo cáo bu ccr: 

- Báo cáo tng kt bu ci:r: 

+ Mcxc chi xây drng báo cáo (tInh dn san phm cui cüng, bao gOm cã tip 
thu, chinh 1): cap tinh 2.000.000 dông/báo cáo; cap huyn 1.000.000 dônglbáo 
cáo; cap xã 500.000 dông/báo cáo; 

+ Xin kin tham gia van bàn các cá nhân, chuyên gia: 50.000 
dong/nguà'illân, tong mirc chi tôi da không qua 200.000 dong/ngu?iilvän bàn; 

- Các báo cáo khác (tInh dn san phm cui cüng): cp tinh 300.000 
dOng/báo cáo; cap huyn 200.000 dônglbáo cáo; cap xâ 100.000 dông/báo cáo. 

5. Chi bi duOng, h trçl (phi.rcing tin, lien lac) cho nguôi trrc tip phic v1i 
bâu cir: 

a. Chi bM duO'ng tham gia phvc vi cOng tác bAu cr: 

- Chi bi du&ng theo mirc khoánithang: 

+ Chü tjch, PhO Chü tjch Uy ban bu ccr và üy viên Uy ban bAu ccr duc phân 
cong lam cong tác tong hcp: 

CAp tinh: 1.100.000 dngIngi.ri/tháng; 

CAp huyn: 800.000 dng/nguiItháng; 

CAp xâ: 600.000 dng/ngithiItháng; 

+ Uy viên Uy ban bAu Cu và thành viên T giüp vic Uy ban bu cir: 

CAp tinh: 800.000 dng/ngithiItháng. 

CAp huyn: 600.000 dng/nguxi/tháng. 

CAp xA: 400.000 dng!ngu?i/tháng. 

+ Th?yi gian tInh huông ch d bi duOng ph1ic vt cong tác bu Cu duçc tInh 
ti1 ngày có quyêt djnh thành !p den khi kêt thc nhim v. 

- Di vâi các di iirçing duçxc hu,i dong, trung tp trrc tiêp phiic vi cong tác 
bAu cCr theo danh sách phê duyt cüa Uy ban bâu ci'r, Ban bâu cCr di biêu QuOc hOi 
(khong bao gOm nhUng ngày tham gia doàn kiëm tra, giám sat; phvc vi trrc tiêp 



dan vã giái quy& khiu ni, t6 cáo v bu cir, ngày truOc ngày bAu cCr và ngày bâu 
ci:r), co quan tham muu tn,rc tiêp ye cong tác bãu ci:r cap tinh, cap huyn: 

+ Th?i gian huy dng, tnrng tp trirc tip không qua 15 ngày: 5 0.000 
dong/nguii/ngày; 

+ Theii gian huy dng, trung tp trc tip trên 15 ngày: 1.000.000 
dông/ngui/tháng. 

- Riêng 02 ngây (ngáy truâc ngày bAu cCr và ngày bâu cCr): 

+ Các 1irc hxcng trirc tip tham gia phiic vv bAu cir theo danh sách phê duyt 
cüa Uy ban bâu ci:r, Ban bâu cr di biêu Quôc hi, c0 quan tham muu trirc tiêp ye 
nhip vil bâu ccr cap tinh (Sâ Ni vi), cap huyn (PhOng Ni vu):  150.000 
donglngi.thilngày; 

+ Di vOi hrc lucing tnrc tip tham gia phiic v11 bu c1r con 1i: 80.000 
don/ngi.räi/ngày. Danh sách dôi tuçmg duqc htxông chê d chi bi duOng theo các 
quyêt djnh, van ban cüa cap có thâm quyên phê duyt. 

b. Chi khoan h trçY cuâc din thoi 

- CAp tinh 

+ ChCi tich,  PhO Chü tjch Uy ban bu cU tinh và üy viên Uy ban bAu ct1 tinh 
duçic phãn Cong lam cOng tác tong hcp: 3 00.000 dOngJng1xi/tháng; 

+ Thành viên Ban Chi do bu cir, thành viên U)) ban bu ci; T tnràng T 
giüp vic cho U)) ban bâu cü tinh: 250.000 dong!nguiItháng; 

+ Thành viên T giüp vic cho U)) ban bu cr tinh: 200.000 
dong/ngui/tháng. 

- CAp huyn 

+ Mi:rc khoán h tro cuàc diên thoai cho thành viên Ban Chi dao  bAu cCi, 
thành viên Uy ban bâu cCr, thành viên To giüp vic Uy ban bâu cr: 200.000 
dOng/ngtrii/tháng. 

- CAp xä 

+ Mirc khoán h trçl cuOc diên thoai cho thành viên Ban Chi dao  b.0 cCr, 
thành viên Uy ban bâu cU, thãnh viên To giüp vic Uy ban bâu cir: 150.000 
dong/nguii/tháng. 

- Thii gian h trcl cuâc din thoi duorc tinh ttr ngày có quy& djnh thãnh 1.p 
den khi két thüc nhiêm Vii. 

6. Chi tip cong dan, giái quyt khiu ni, t cáo ye báu ccr 

a. Ng.thi duqc giao trrc tip vic tip cOng dan: 80.000 dng/nguiIbuôi. 

b. Ngui phuc vu trlgrc tip vic tip cOng dan: 60.000 dng/ngui/buôi. 

c. Ngui phuc v11 gián ti&p vic tip Cong dan: 40.000 dng/ngui/buôi. 

7. Chi dóng hOrn phiu: 

Tnrng hcp hOrn phiu cO không the sir dung,  hoc can phãi bô sung, miic 
chi không qua: 3 50.000 dông/hOm phiêu. 



8. Chi khc du: 

Trueing hcip du Cu không th sir diing, hoc cn phái b sung, mrc chi bInh 
quân tôi da: 250.000 dông/dâu. 

9. Chi bang niêm yt danh sách bu ccr: 

Tmng hcp chxa có bang niêm yt, hoc bang cü không th sü ding hoc 
can phãi bô sung, mtrc chi tôi da 1.500.000 dông!bãng. 

10. Chi trang trI khu virc bô phiu: 800.000 dng/dja dim. 

11. Các ni dung chi khác chtra quy djnh ci th: Thrc hin theo các quy djnh 
hin hành Va thanh toán theo các chirng tir chi hcp pháp, hcp 1 trên c sâ dr toán 
dä duçic cap có thâm quyên phê duyt. 

Diu 4. Ngun kinh phi: 

1. Kinh phi phiic vi cho cong tác bu ctr dai  biu Quc hi khóa XV và dai 
biêu Hi dông nhân dan các cap nhim k' 202 1-2026 do ngân sách nhà ntróc dam 
bão. 

2. CAn ci mirc chi quy djnh tai  Diu 3 cüa Nghj quyt nAy, kinh phi phvc vii 
cho cOng tác bâu cü ducc phân bô cho cac co quan, don vj, dja phuang trên c so 
ngAn sách Trung wing dAm bAo, tlnh hmnh thirc té vA kha nAng cAn dOi cUa ngân 
sách dja phucing. 
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