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NGHỊ QUYẾT
Ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm 

hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2012; Nghị định 

60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước. 

Căn cứ Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 5 năm 2016 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Quy định chế độ, chính sách và các điều kiện bảo 
đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân dân

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài 
chính về việc 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;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm 
2011 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 
2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện 
văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 46/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 16 tháng 03 năm 
2012 của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ bồi dưỡng đối với 
cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14 tháng 7 
năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn lập 
dự toán, quản lý, sử dụng, và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho 
công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật;

Xét Tờ trình số 20/TTr-HĐND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân thành phố về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu 
tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 
ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân 
dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Nghị quyết này. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội 
đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được cân đối, bố trí trong dự 
toán chi ngân sách hàng năm của Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng; 
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp 
xã theo phân cấp hiện hành. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban Hội đồng 
nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ họp 
thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 
9 năm 2016 và thay thế Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2013 
về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng 
nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

     CHỦ TỊCH
      Nguyễn Xuân Anh


