
PHỤ LỤC 4b

QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ CHO TỔ CHỨC TÔN GIÁO, CHỨC SẮC, 
CHỨC VIỆC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

( Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 10  tháng 7  năm 2014 của HĐND thành phố Đà Nẵng)

Mức chi hỗ trợ tối đa Sở 
Tài chính đề xuất

STT Nội dung chi hỗ trợ

Mức chi hỗ 
trợ tối đa theo 

QĐ số 
10/2014/QĐ-

TTg

Mức chi hỗ 
trợ do Ban 
Tôn giáo đề 

xuất Số tiền Ghi 
chú

1 Đối với tổ chức tôn giáo     

a
Hỗ trợ một phần kinh phí hoạt 
động thường xuyên đối với một số 
tổ chức tôn giáo

  

- Cấp thành phố

Tùy trường 
hợp cụ thể 

trình UBND 
thành phố 
phê duyệt 
không quá 

100.000.000đ
/tổ chức tôn 

giáo

 

- Cấp quận, huyện   

b
Hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức 
hội nghị thường niên, đại hội 
nhiệm kỳ

  

- Cấp thành phố

Từ 
5.000.000đ 

đến 
50.000.000đ

 

- Cấp quận, huyện

Từ 
1.000.000đ 

đến 
20.000.000đ

 

c

Hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức 
tang lễ (bao gồm cả việc xây mộ, 
tháp) cho các vị chức sắc, chức 
việc tôn giáo có uy tín, có nhiều 
công lao đóng góp trong sự nghiệp 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  

- Cấp thành phố

Từ 
5.000.000đ 

đến 
20.000.000đ

 

- Cấp quận, huyện

Mức hỗ trợ căn 
cứ vào đề nghị 
và tình hình tài 

chính của tổ 
chức tôn giáo, 
chế độ chi tiêu 

từ nguồn 
NSNN hiện 
hành và khả 

năng của 
NSNN trong 
từng trường 
hợp cụ thể

Từ 
1.000.000đ 

UBND các cấp 
phê duyệt mức 
hỗ trợ căn cứ 

vào đề nghị và 
tình hình tài 
chính của tổ 

chức tôn giáo và 
khả năng của 

NSNN để quyết 
định mức chi cụ 

thể

 



đến 
10.000.000đ

d Hỗ trợ một phần kinh phí cải tạo, 
sửa chữa cơ sở thờ tự tôn giáo   

- Cấp thành phố

Tùy trường 
hợp cụ thể 

trình UBND 
thành phố 
phê duyệt 
không quá 

150.000.000đ
/tổ chức tôn 

giáo

 

- Cấp quận, huyện

Tùy trường 
hợp cụ thể 

trình UBND 
quận, huyện 

phê duyệt

 

đ

Hỗ trợ kinh phí tổ chức tôn giáo 
tuyên truyền vận động tín đồ thực 
hiện chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước

  

- Cấp thành phố

Từ 
5.000.000đ 

đến 
20.000.000đ

 

- Cấp quận, huyện

Từ 
1.000.000đ 

đến 
10.000.000đ

 

e

Chi khen thưởng cho tổ chức tôn 
giáo có thành tích xuất sắc trong 
việc bảo vệ Tổ quốc, có công lao 
đóng góp lớn trong việc giải quyết 
các vụ việc, vấn đề phức tạp, các 
điểm nóng về tôn giáo

  

- Cấp thành phố  

- Cấp quận, huyện

Thực hiện 
theo quy định 
tại Nghị định 

số 
42/2010/NĐ-

CP ngày 
15/4/2010 
của Chính 

phủ

 

2 Đối với chức sắc, chức việc tôn 
giáo     



a

Tặng quà chúc mừng nhân dịp Tết 
Nguyên đán của dân tộc, ngày lễ 
trọng đại của tổ chức tôn giáo, 
nhân dịp phong chức, phong phẩm, 
bổ nhiệm, suy cử

   

- Cấp thành phố

- Cá nhân: từ 
500.000đ đến 
1.000.000đ/lầ

n
- Tập thể: từ 
3.000.000đ 

đến 
5.000.000đ/lầ

n

1.000.000đ/lần/
người

- Cấp quận, huyện  700.000đ/lần/ng
ười

- Cấp phường, xã

Tối đa 
1.000.000 

đ/lần/người

 500.000đ/lần/ng
ười

b Thăm hỏi khi bị ốm đau hoặc gặp 
khó khăn về kinh tế    

- Cấp thành phố
Tối đa 

10.000.000 
đ/người/năm

5.000.000đ/ngư
ời/năm

- Cấp quận, huyện  2.000.000đ/ngư
ời/năm

- Cấp phường, xã

Tối đa 
10.000.000 

đ/người/năm

 1.000.000đ/ngư
ời/năm

c

Chi phúng viếng khi chức sắc, 
chức việc tôn giáo qua đời (Tùy 
theo đối tượng để quyết định mức 
chi cho phù hợp)

   

- Cấp thành phố
Tối đa 

5.000.000 
đ/người

5.000.000đ/ngư
ời

- Cấp quận, huyện  2.000.000đ/ngư
ời

- Cấp phường, xã

Tối đa 
5.000.000 
đ/người

 1.000.000đ/ngư
ời

d

Trợ cấp thường xuyên đối với chức 
sắc tôn giáo có nhiều đóng góp 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc gặp khó khăn về kinh 
tế

   

- Cấp thành phố
Tối đa 

4.000.000 
đ/người/quý

Tối đa 
4.000.000 

đ/người/quý

3.000.000đ/ngư
ời/quý

Mức 
chi hỗ 
trợ trên 
là mức 
tối đa. 
Tùy 

trường 
hợp cụ 
thể và 
khả 
năng 

cân đối 
ngân 
sách, 

UBND 
các cấp 

phê 
duyệt 

mức hỗ 
trợ 



- Cấp quận, huyện  2.000.000đ/ngư
ời/quý

đ

Chi khen thưởng cho chức sắc, 
chức việc tôn giáo có thành tích 
xuất sắc trong việc bảo vệ Tổ quốc, 
có công lao đóng góp lớn trong 
việc giải quyết các vụ việc, vấn đề 
phức tạp, các điểm nóng về tôn 
giáo

    

- Cấp thành phố

Thực hiện 
theo quy định 

tại NĐ số 
42/2010/NĐ-

CP ngày 
15/4/2010 
của Chính 

phủ

 

- Cấp quận, huyện

Thực hiện theo 
quy định tại 

NĐ số 
42/2010/NĐ-

CP ngày 
15/4/2010 của 

Chính phủ
 

Thực hiện theo 
quy định tại NĐ 
số 42/2010/NĐ-

CP ngày 
15/4/2010 của 

Chính phủ

 


