HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
Số: 05/2019/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế;
đối tượng và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
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;
Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 31 và Khoản 1, 2, Điều 33 Thông tư số
71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy
định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ
chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước;
Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định
mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế; đối tượng và mức
chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý
của tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng
nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị
quốc tế; đối tượng và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, đơn
vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
a) Phạm vi điều chỉnh:
Nghị quyết Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội
nghị quốc tế; đối tượng và mức chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (gọi chung
là cơ quan, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn.
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b) Đối tượng áp dụng:
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.
- Tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.
- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
- Các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.
2. Mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị quốc tế
Thực hiện theo mức chi quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày
10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài
vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại
Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.
3. Đối tượng và mức chi tiếp khách trong nước
a) Đối tượng
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định cụ thể đối tượng khách được mời
cơm cho phù hợp với chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của từng
loại hình đơn vị. Các cơ quan, đơn vị chỉ được sử dụng từ nguồn kinh phí được
giao thực hiện chế độ tự chủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy
định của pháp luật để chi mời cơm khách và phải được quy định trong quy chế
chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với đặc
điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị.
b) Mức chi tiếp khách trong nước
- Chi giải khát, mức chi: 30.000 đồng/buổi (nửa ngày)/người.
- Chi mời cơm: 300.000 đồng/suất (đã bao gồm đồ uống).
- Chi phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp tiếp khách dân tộc thiểu
số: Trường hợp phải đi thuê phiên dịch (dịch nói) từ Tiếng Việt sang tiếng dân
tộc thiểu số và ngược lại, mức thuê phiên dịch áp dụng bằng mức thuê người
dẫn đường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc thực hiện theo Nghị quyết số
17/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa
phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
4. Các mức chi trên là mức chi tối đa, căn cứ vào khả năng nguồn kinh
phí và giá cả thực tế, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chi phù hợp
với đặc điểm hoạt động của cơ quan, đơn vị và được quy định trong quy chế chi
tiêu nội bộ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển
khai thực hiện Nghị quyết.
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XVI,
Kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ
ngày 22 tháng 7 năm 2019./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP Tỉnh ủy;
- C, PCVP, các phòng VP HĐND tỉnh;
- C, PCVP, các phòng VP UBND tỉnh;
- Công báo Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn ;
- Lưu: VT, HS Kỳ họp.

CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Nghiệm

