
    UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 06 /2011/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày  08  tháng 02 năm 2011  

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị

đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản 
hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước hiện hành;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài 
chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các 
cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 77/TTr-STC ngày 26 tháng 01 
năm 2011 trên cơ sở thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà 
Nẵng tại Công văn số 3013/HĐND-VP ngày 29 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức chi công tác phí, chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ 
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (theo 
Phụ lục kèm theo Quyết định). 

Điều 2.  Đối tượng, phạm vi điều chỉnh
1. Chi công tác phí:
Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật 

trong các cơ quan quản lý nhà nước (bao gồm cấp thành phố, quận huyện, phường 
xã), các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức chính 
trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị lực lượng 
vũ trang có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, được cấp thẩm quyền cử đi 
công tác trong nước.

2. Chi tổ chức các hội nghị:
Các hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập 

huấn triển khai nhiệm vụ công tác do các cơ quan hành chính nhà nước tổ chức được 
quy định tại Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính 



phủ ban hành quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 
nước.

Kỳ họp của Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân 
và cuộc họp các Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ 
chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp công lập có sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

3. Các trường hợp không áp dụng định mức chi công tác phí, chi tổ chức các 
hội nghị quy định tại Điều 1 Quyết định này, gồm:

- Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng 
nhân dân thực hiện chế độ công tác phí theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành 
phố ban hành theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Nghị quyết số 
773/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 31 tháng 3 năm 2009;

- Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, hội nghị của các cơ 
quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện theo quy định riêng của cấp có thẩm 
quyền.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện các mức chi công tác phí và chi tổ chức các cuộc 
hội nghị

1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét, cân nhắc khi cử người đi công tác (về 
số lượng người và thời gian đi công tác) bảo đảm hiệu quả công tác, sử dụng kinh phí 
tiết kiệm và trong phạm vi dự toán ngân sách hằng năm của cơ quan, đơn vị.

2. Khi tổ chức hội nghị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải nghiên cứu sắp xếp 
địa điểm hợp lý, thực hiện lồng ghép các nội dung vấn đề, công việc cần xử lý; kết 
hợp các cuộc họp một cách hợp lý. Tùy theo tính chất, nội dung, mục đích, yêu cầu 
của cuộc họp, người triệu tập cuộc họp, tổ chức hội nghị phải cân nhắc kỹ và quyết 
định thành phần, số lượng người tham dự cuộc họp, hội nghị cho phù hợp, bảo đảm 
tiết kiệm và hiệu quả. 

3. Mức chi công tác phí và chi tổ chức các cuộc hội nghị quy định tại Phụ lục 
kèm theo Quyết định này là mức chi tối đa. Trong quá trình thực hiện, thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị quyết định cụ thể cho phù hợp và phải được quy định trong quy chế chi 
tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

4. Ngoài các nội dung, mức chi quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết 
định này, các nội dung khác có liên quan thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT-
BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ 
chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 4. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, 
ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
nội dung quy định tại Quyết định này.



Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, được 
áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và thay thế Quyết định số 49/2008/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố ban hành Quy định về định 
mức chi công tác phí trong nước, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan 
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 6. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tài 
chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                      TM. ỦY BAN DÂN DÂN 
                                         KT.CHỦ TỊCH
                                         PHÓ CHỦ TỊCH

 
                                Võ Duy Khương


