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NGHỊ QUYẾT
Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống

 thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 
17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ 
hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ 
huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp;

Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố về việc quy định mức chi kinh phí phục vụ hoạt động của 
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 
2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; bộ phận làm nhiệm vụ của Văn 
phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp thành phố và quận, huyện; bộ phận thường 
trực của Ban Chỉ huy cấp phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (theo phụ 
lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này 
theo đúng quy định của pháp luật. 



2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, 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.

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại phụ lục 
ban hành kèm theo Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng 
các văn bản khác của cấp có thẩm quyền thì áp dụng quy định tại văn bản sửa 
đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 
2021-2026, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực 
thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Lương Nguyễn Minh Triết



Phụ lục 
MỨC CHI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số  31 /2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021

của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

TT Nội dung chi Mức chi Ghi chú

1

Chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ huy 
các cấp; bộ phận làm nhiệm vụ của Văn 
phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp thành 
phố và quận, huyện hoặc bộ phận thường 
trực của Ban Chỉ huy phường, xã

a Vật tư, văn phòng phẩm, nhiên liệu, thông 
tin, liên lạc và các dịch vụ công cộng khác

Chi theo hoá đơn, chứng từ chi thực tế hợp 
pháp, phù hợp với thực tế hoạt động và 
trong phạm vi dự toán chi thường xuyên 
được cấp có thẩm quyền giao hàng năm

b

Thuê, mua sắm, sửa chữa tài sản, cơ sở vật 
chất, trang thiết bị, phương tiện thiết yếu và 
chuyên dùng phục vụ công tác ứng phó, chỉ 
đạo, điều hành, giám sát, kiểm tra hiện trường

Chi theo hoá đơn, chứng từ chi thực tế hợp 
pháp, phù hợp với thực tế hoạt động và 
trong phạm vi dự toán chi thường xuyên 
được cấp có thẩm quyền giao hàng năm

Tiêu chuẩn, định mức máy móc, 
trang thiết bị chuyên dùng thực hiện 
theo quy định tại Quyết định số 
50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 
năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng máy móc, thiết bị và các quy 
định hiện hành

c
Phụ cấp kiêm nhiệm; tiền lương, tiền công 
chuyên gia, người lao động hợp đồng được 
huy động thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện theo quy định tại:
- Thông tư 78/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 
8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 
hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán 

Được thực hiện cho đến khi có quy 
định mới về chế độ tiền lương và 
phụ cấp theo Nghị quyết số 27-
NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 
của Ban Chấp hành Trung ương về 



bộ công chức, viên chức kiêm nhiệm chức 
danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan đơn vị khác.
- Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 
12 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội quy định mức lương 
đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ 
sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn 
áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian 
sử dụng vốn nhà nước.

cải cách chính sách tiền lương đối 
với cán bộ, công chức, viên chức, 
lực lượng vũ trang và người lao 
động trong doanh nghiệp

d

Tiền lương làm thêm giờ theo quy định của 
Luật Lao động, công tác phí và các chế độ 
chính sách có liên quan cho cán bộ tham 
gia công tác trực ban, họp điều hành ứng 
phó và tham gia các đoàn công tác tiền 
phương khi có tình huống thiên tai

- Tiền lương làm thêm giờ theo quy định của 
Luật Lao động

Thực hiện theo quy định tại:
- Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-
BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của 
liên Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban 
đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công 
chức, viên chức.
- Thông tư số 31/2017/TT-BNNPTNT ngày 
29 tháng 12 năm 2017 quy định về thời giờ 
làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người 
lao động làm công việc có tính chất đặc biệt 
trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

- Công tác phí và các chế độ chính sách có 
liên quan cho cán bộ tham gia công tác trực 

Thực hiện theo quy định tại:
- Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND ngày 07 



ban, họp điều hành ứng phó và tham gia 
các đoàn công tác tiền phương khi có tình 
huống thiên tai

tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố 
Quy định 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.
- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 
của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động 
ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

đ

Chi phí quản lý vận hành hệ thống, thuê 
dịch vụ công trong cung cấp, truyền tải 
thông tin phục vụ phòng, chống thiên tai 
(hệ thống quan trắc, cảnh báo chuyên dùng, 
hệ thống theo dõi, giám sát tại các công 
trình, trọng điểm phòng, chống thiên tai...)

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-
BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của 
liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng 
dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện 
Chương trình quốc gia về ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước

e

Cập nhật, bổ sung hệ thống cơ sở dữ liệu và 
các công cụ hỗ trợ ra quyết định phục vụ 
công tác phòng ngừa ứng phó và khắc phục 
hậu quả thiên tai

Chi theo hoá đơn, chứng từ chi thực tế hợp 
pháp, phù hợp với thực tế hoạt động và 
trong phạm vi dự toán chi thường xuyên 
được cấp có thẩm quyền giao hàng năm

2 Hội nghị, hội thảo và các sự kiện, hoạt động 
Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 
95/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 
2017 của HĐND thành phố Quy định 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 

3 Tập huấn, huấn luyện, đào tạo, diễn tập về 
phòng chống thiên tai cho các lực lượng 

Chi theo hoá đơn, chứng từ chi thực tế hợp 
pháp, phù hợp với thực tế hoạt động và 



tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng tài liệu, phổ 
biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 
lực lượng phòng, chống thiên tai các cấp và 
cộng đồng về pháp luật, kiến thức, kỹ năng 
phòng, chống thiên tai

trong phạm vi dự toán chi thường xuyên 
được cấp có thẩm quyền giao hàng năm.

4
Công tác khen thưởng cho cá nhân, tổ chức 
có thành tích trong công tác phòng, chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Áp dụng mức chi tiền thưởng theo quy định 
tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 
tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi 
đua khen thưởng

5

Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức 
cộng đồng về phòng, chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn: Sản xuất, biên tập, phát 
sóng, phát hành, truyền tải sản phẩm thông 
tin có tính chất báo chí, các chương trình 
phát thanh, truyền hình, xuất bản phẩm và 
các sản phẩm thông tin khác (tờ rơi, áp-
phích, pa-nô, khẩu hiệu, băng hình, video 
clip), tin nhắn qua điện thoại di động và 
mạng xã hội, tổ chức các buổi tọa đàm, 
cuộc thi, bình chọn, triển lãm ảnh, mit tinh 
và các hình thức, sản phẩm truyền thông 
khác để tăng cường nội dung thông tin, 
tuyên truyền về phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn...

Thực hiện theo quy định tại:
- Thông tư liên tịch số l4/2014/TTLT-BTC-
BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của liên Bộ 
Tài chính, 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 
phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp 
cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
- Thông tư số 03/2018/TT-BTTTT ngày 20 
tháng 4 năm 2018 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ 
thuật về sản xuất Chương trình truyền hình.
- Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 
03 năm 2014 của Chính phủ quy định về chế 
độ nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền 
tác giả đối với tác phẩm báo chí (gồm báo in, 
báo nói, báo hình, báo điện tử) xuất bản phẩm 
khi tham gia thực hiện tuyên truyền.

Thủ trưởng cơ quan được giao thực 
hiện nhiệm vụ truyền thông chịu 
trách nhiệm lựa chọn hình thức, sản 
phẩm, nội dung truyền thông và phê 
duyệt dự toán kinh phí thực hiện 
công việc trong phạm vi dự toán 
được giao theo thẩm quyền, đảm bảo 
đúng chính sách, chế độ, tiết kiệm, 
hiệu quả, phù hợp với quy định của 
pháp luật về đấu thầu, đặt hàng và 
giao nhiệm vụ.

6 Huy động lực lượng, vật tư, trang thiết bị, Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 



phương tiện để xử lý kịp thời các tình 
huống thiên tai xảy ra

30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 
của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động 
ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

7 Tiếp nhận, phân bổ các khoản cứu trợ khẩn 
cấp thiên tai

Chi theo hoá đơn, chứng từ chi thực tế hợp 
pháp, phù hợp với thực tế hoạt động và 
trong phạm vi dự toán chi thường xuyên 
được cấp có thẩm quyền giao hàng năm

8

Các nội dung chi khác thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
theo quy định của pháp luật liên quan (nếu 
có) và được cơ quan có thẩm quyền quyết 
định theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn

Chi theo hoá đơn, chứng từ chi thực tế hợp 
pháp, phù hợp với thực tế hoạt động và 
trong phạm vi dự toán chi thường xuyên 
được cấp có thẩm quyền giao hàng năm


