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CÔNG BÁO/Số 01+02+03/Ngày 10-01-2011

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 21/2010/NQ-HðND

ðông Hà, ngày 10 tháng 12 năm 2010

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc Quy ñịnh mức chi công tác phí, chi hội nghị
ñối với các cơ quan nhà nước và ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 22
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND và UBND ngày
03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài
chính về việc Quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối với các cơ quan
hành chính và ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài
chính về việc Quy ñịnh chế ñộ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước ñi công
tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo ñảm kinh phí;
Sau khi xem xét Tờ trình số 3830/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2010 của
UBND tỉnh về việc Quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị ñối với các cơ
quan hành chính và ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban
Kinh tế- Ngân sách và ý kiến của ñại biểu HðND tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Quy ñịnh mức chi công tác phí, chi hội nghị ñối với các cơ quan nhà
nước và ñơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh như sau:
I. NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI CÔNG TÁC PHÍ
1. Thanh toán tiền phương tiện ñi công tác
a) Người ñi công tác ñược thanh toán tiền phương tiện ñi lại bao gồm: Tiền
thuê phương tiện chiều ñi và về từ nhà ñến sân bay, ga tàu, bến xe; vé máy bay, vé
tàu, xe vận tải công cộng từ cơ quan ñể di chuyển ñến nơi công tác và theo chiều
ngược lại; tiền phương tiện ñi lại tại ñịa phương nơi ñến công tác: Từ chỗ nghỉ ñến
chỗ làm việc, từ sân bay, ga tàu, bến xe về nơi nghỉ (Lượt ñi và lượt về); cước qua
phà, qua ñò cho bản thân và phương tiện của người ñi công tác; phí sử dụng ñường
bộ và cước chuyên chở tài liệu phục vụ cho chuyến ñi công tác (Nếu có) mà người ñi
công tác ñã trực tiếp chi trả. Trường hợp cơ quan, ñơn vị nơi cử cán bộ ñi công tác và

