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NGHỊ QUYẾT
Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho

 cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng
 vũ trang và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 4258/TTr-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban nhân 
dân thành phố về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng 
năm cho cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ 
trang và một số đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra 
của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các 
vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm cho cán bộ 
hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và một số 
đối tượng đặc thù trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, mức chi và nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán trên 
địa bàn thành phố Đà Nẵng

a) Đối tượng, mức chi do ngân sách cấp thành phố đảm bảo: Chi tiết theo phụ 
lục I đính kèm.

b) Đối tượng, mức chi do ngân sách quận, huyện, phường, xã đảm bảo: Chi tiết 
theo phụ lục II đính kèm.



c) Quy định chế độ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán cho các đối tượng kiêm 
nhiệm hoặc có tham gia công tác ở cấp dưới phường, xã

- Đối tượng được hưởng trợ cấp tết tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 
này ở cấp thành phố, quận, huyện, phường, xã có tham gia công tác ở khu dân cư (Bí 
thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố…) thì được hưởng nguyên các suất trợ cấp theo tiêu 
chuẩn quy định cho từng chức danh;

- Đối tượng được hưởng trợ cấp tết tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 
này kiêm nhiệm nhiều chức danh ở thành phố, quận, huyện, phường, xã; đối tượng 
công tác ở khu dân cư (cấp dưới phường, xã) kiêm nhiệm nhiều chức danh ở khu dân 
cư thì được hưởng 01 suất cao nhất theo quy định, các chức danh còn lại hưởng 50% 
theo mức quy định.

2. Lập dự toán và thanh quyết toán kinh phí
a) Lập dự toán
Hằng năm, căn cứ vào đối tượng và mức chi quy định nêu trên, các cơ quan, đơn 

vị lập dự toán kinh phí hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán cùng với dự toán kinh phí chi 
thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng 
hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định bố trí vào dự toán của đơn vị để thực 
hiện. Riêng đối tượng không có quan hệ với ngân sách được bố trí tại chi thường xuyên 
khác ngân sách.

b) Thanh quyết toán kinh phí
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị: 

Trên cơ sở dự toán được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị thực hiện chi hỗ trợ Tết cho 
các đối tượng trên cơ sở danh sách cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động 
(kể cả sinh viên khá giỏi) có tên trong bảng lương tháng Tết nguyên đán và quyết toán 
đúng quy định. Trường hợp kinh phí quyết toán tăng so với kinh phí đã được bố trí 
trong dự toán chi đầu năm của đơn vị: Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, cơ 
quan tài chính sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét bổ sung kinh phí cho các 
cơ quan, đơn vị để thực hiện.

- Đối với cán bộ hưu trí; đối tượng bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp: 
Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm lập danh sách số lượng dự kiến được nhận 
lương hưu trợ cấp trong tháng Tết Nguyên đán, mức trợ cấp cụ thể gửi Sở Tài chính 
lập thủ tục tạm cấp kinh phí để thực hiện theo phê duyệt. Sau khi hoàn thành việc chi 
trả, Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm tổng hợp danh sách đã cấp gửi Sở Tài 
chính để quyết toán theo quy định;

- Đối với các đối tượng còn lại (Bệnh nhân; học sinh; gia đình có quân nhân 
đang công tác ở đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; Vận động viên; Đội xích lô du 
lịch...): trên cơ sở danh sách các đối tượng thực tế, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm 
chi trả cho các đối tượng từ dự toán được giao đầu năm và quyết toán đúng quy định.

Điều 2. Hiệu lực thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 

này. Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách và tốc độ tăng 
chỉ số giá tiêu dùng, Ủy ban nhân dân thành phố được quyết định tăng mức chi tối đa 
15% so với mức thực hiện của năm trước sau khi xin ý kiến thống nhất của Thường 
trực Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm 
kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung


