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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

Số: 23/2013/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình ðịnh, ngày 05 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ðỊNH
Về việc Quy ñịnh mức chi cho các hoạt ñộng kiểm soát
thủ tục hành chính trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày
26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 20/2008/Nð-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy ñịnh hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính về
Quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt ñộng kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-HðND ngày 26/7/2013 của Hội ñồng
nhân dân tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 6;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh mức chi cho các hoạt ñộng kiểm soát thủ tục hành chính trên
ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh theo Phụ lục ñính kèm Quyết ñịnh này.
ðiều 2.
1. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế
Quyết ñịnh số 620/Qð-UBND ngày 12/12/2011 của UBND tỉnh.
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2. Các nội dung chi liên quan ñến hoạt ñộng kiểm soát thủ tục hành chính không
quy ñịnh tại Quyết ñịnh này thì thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 167/2012/TTBTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính.
3. Trong quá trình thực hiện Quy ñịnh này, nếu các văn bản ñược viện dẫn áp
dụng bị bãi bỏ hoặc sửa ñổi, bổ sung hoặc ñược thay thế bằng văn bản quy phạm
pháp luật mới thì căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật hiện hành ñể áp dụng.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Thủ
trưởng các Sở, ban, ngành, ñơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết ñịnh
này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng
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Phụ lục
MỨC CHI BẢO ðẢM CHO HOẠT ðỘNG KIỂM SOÁT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ðỊA BÀN TỈNH BÌNH ðỊNH
(Kèm theo Quyết ñịnh số 23/2013/Qð-UBND ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh)
TT

1

Nội dung chi

Mức chi

Chi cập nhật, công bố, công
khai, kiểm soát chất lượng và
duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về
TTHC.

a

ðối với chi cập nhật TTHC, do Thủ trưởng ñơn vị
quyết ñịnh mức chi cụ thể nhưng không vượt quá
Chi cập nhật TTHC vào cơ sở dữ mức chi tối ña ñược quy ñịnh tại Thông tư số
194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài
liệu quốc gia về TTHC.
chính về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin
ñiện tử.

b

Chi công bố, công khai thủ tục
Căn cứ vào hóa ñơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.
hành chính.

2

Chi cho ý kiến ñối với TTHC
quy ñịnh trong dự án, dự thảo
văn bản quy phạm pháp luật.

a

b

3

a

a.1. Góp ý bằng văn bản:
- Dự án luật, pháp lệnh mới 1.000.000 ñồng/văn
ðối với văn bản quy phạm pháp bản.
luật của Bộ, cơ quan Trung
- Dự án luật, pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung 700.000
ương.
ñồng/văn bản.
- Văn bản khác còn lại: 500.000 ñồng/văn bản.
a.2. Góp ý bằng tham luận: 500.000 ñồng/văn bản.
Áp dụng bằng mức chi tối ña tại Thông tư liên tịch
số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của
Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy ñịnh việc lập dự
ðối với văn bản quy phạm pháp
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân
luật của ñịa phương.
sách nhà nước bảo ñảm cho công tác xây dựng và
hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội
ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
Chi cho các hoạt ñộng rà soát
ñộc lập các quy ñịnh về thủ tục
hành chính
- ðến 30 chỉ tiêu: 500.000 ñồng/phiếu mẫu ñược
duyệt.
- Từ 31 chỉ tiêu ñến 40 chỉ tiêu: 750.000
Chi lập mẫu rà soát.
ñồng/phiếu mẫu ñược duyệt.
- Trên 40 chỉ tiêu: 1.000.000 ñồng/phiếu mẫu
ñược duyệt.
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Mức chi

Nội dung chi

Áp dụng bằng mức tối ña quy ñịnh tại Thông tư
58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài
chính quy ñịnh quản lý, sử dụng và quyết toán
kinh phí thực hiện các cuộc ñiều tra thống kê.
b.1. Cá nhân:
b

Chi ñiền mẫu rà soát.

- Dưới 30 chỉ tiêu: 30.000 ñồng/phiếu.
- Từ 30 chỉ tiêu ñến 40 chỉ tiêu: 40.000
ñồng/phiếu.
- Trên 40 chỉ tiêu: 50.000 ñồng/phiếu.
b.2. Tổ chức:
- Dưới 30 chỉ tiêu: 70.000 ñồng/phiếu.
- Từ 30 chỉ tiêu ñến 40 chỉ tiêu: 85.000
ñồng/phiếu.
- Trên 40 chỉ tiêu: 100.000 ñồng/phiếu.

4
a
b
5
a
b
6

7

8

9

Chi cho các thành viên tham gia
họp, hội thảo, tọa ñàm lấy ý kiến
ñối với các quy ñịnh về thủ tục
hành chính, các phương án ñơn
giản hóa TTHC.
Người chủ trì cuộc họp.
Các thành viên tham dự họp.
Chi thuê chuyên gia tư vấn
chuyên ngành, lĩnh vực.
Thuê theo tháng.
Thuê chuyên gia lấy ý kiến theo
văn bản.
Báo cáo kết quả rà soát, ñánh giá
theo chuyên ñề, theo ngành, lĩnh
vực.
Báo cáo tổng hợp, phân tích về
công tác kiểm soát TTHC, công
tác tiếp nhận xử lý phản ánh,
kiến nghị về quy ñịnh hành chính
trên phạm vi toàn tỉnh.
Chi khen thưởng cho các tập thể,
cá nhân cán bộ, công chức có
thành tích trong hoạt ñộng kiểm
soát TTHC.
Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ
cho cán bộ làm công tác kiểm
soát TTHC.

150.000 ñồng/người/buổi.
100.000 ñồng/người/buổi.
7.000.000 ñồng/người/tháng.
400.000 ñồng/văn bản.
- ðối với sở, ban, ngành và cấp huyện: 700.000
ñồng/báo cáo.
- ðối với cấp xã: 500.000 ñồng/báo cáo.
1.000.000 ñồng/báo cáo.

Theo quy ñịnh hiện hành về chế ñộ khen thưởng.

Theo quy ñịnh hiện hành về chế ñộ chi trả nhuận
bút của Trung ương và của UBND tỉnh.
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Nội dung chi

Mức chi

Chi mua sắm hàng hoá, dịch vụ Tổ chức mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy ñịnh
…
hiện hành của Bộ Tài chính và của UBND tỉnh.
Theo Quyết ñịnh số 31/2010/Qð-UBND ngày
Chi tổ chức các cuộc thi liên 21/12/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy
quan ñến công tác cải cách ñịnh về mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo
dục pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh .
TTHC.
Chi theo quy ñịnh tại Thông tư số 01/2010/TTBTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính quy ñịnh
Chi dịch thuật.
chế ñộ chi tiêu ñón tiếp khách nước ngoài vào làm
việc tại Việt Nam, chế ñộ chi tiêu tổ chức các hội
nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp
khách trong nước.
Chi theo quy ñịnh tại Thông tư Liên tịch số
Chi làm thêm giờ.
08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của
Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế
ñộ trả lương làm việc vào ban ñêm, làm thêm giờ
ñối với cán bộ công chức, viên chức.
- Cán bộ, công chức là ñầu mối kiểm soát TTHC
Chi hỗ trợ cán bộ, công chức là tại các sở, huyện và cơ quan Kiểm soát TTHC:
ñầu mối kiểm soát TTHC tại các 20.000 ñồng/người/ngày (ngày làm việc);
sở, huyện, xã.
- Cán bộ, công chức là ñầu mối kiểm soát TTHC
tại xã: 15.000 ñồng/người/ngày (ngày làm việc).
(Theo Danh sách cán bộ, công
chức làm ñầu mối kiểm soát
TTHC ñã ñược UBND cấp tỉnh, Tối ña không quá 15 ngày/người/tháng. Số ngày cụ
thể do Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị phê duyệt.
huyện, xã phê duyệt).
Chi tổ chức hội nghị; chi các
ñoàn công tác kiểm tra, giám sát
ñánh giá tình hình thực hiện công
tác kiểm soát TTHC, trao ñổi,
học tập kinh nghiệm hoạt ñộng
kiểm soát TTHC ở trong nước.
Chi tổ chức các ñoàn ra nước
ngoài tìm hiểu nghiên cứu, học
tập kinh nghiệm kiểm soát
TTHC.
Chi ñiều tra, khảo sát về công tác
kiểm soát thủ tục hành chính.

Thực hiện theo Quyết ñịnh số 486/Qð-UBND
ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh Quy ñịnh tạm
thời chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị trên
ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh.

Theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày
21/6/2012 của Bộ Tài chính quy ñịnh chế ñộ công
tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước ñi công tác
ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo
ñảm kinh phí.
Thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư 58/2011/TTBTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính quy ñịnh
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện
các cuộc ñiều tra thống kê.
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Nội dung chi

29

Mức chi

Do Thủ trưởng ñơn vị quyết ñịnh nhưng không
Chi các ñề tài nghiên cứu khoa vượt quá mức tối ña quy ñịnh tại Quyết ñịnh số
học về công tác kiểm soát thủ tục 11/2010/Qð-UBND ngày 11/6/2010 của UBND
tỉnh về việc quy ñịnh ñịnh mức chi ñề tài nghiên
hành chính.
cứu khoa học áp dụng cho các ñơn vị hành chính
sự nghiệp trong tỉnh.
Các nội dung chi khác có liên Chi theo quy ñịnh hiện hành bảo ñảm có hóa ñơn,
quan trực tiếp ñến hoạt ñộng chứng từ chi tiêu hợp pháp.
kiểm soát TTHC.

