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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   01/2012/NQ-HĐND Kon Tum, ngày   05   tháng  4  năm 2012 

NGHỊ QUYẾT 

Về sửa đổi một số mức chi chế độ hội nghị đƣợc ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 

của Hội đồng nhân dân khoá IX 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA X - KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ 

 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 

26/11/2003; 

 Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; 

 Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính 

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; 

 Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 09/TTr-UBND 

ngày 05/3/2012 về việc sửa đổi một số mức chi chế độ hội nghị được ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng 

nhân dân khoá IX; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng 

nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

kỳ họp, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Điều chỉnh Khoản 1, Mục B, Phụ lục mức chi chế độ công tác 

phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị ban hành kèm theo Nghị quyết số 

31/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định 

chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước 

ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước 

áp dụng trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

 - Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương 

từ ngân sách nhà nước: Hội nghị tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố 

Kon Tum, mức chi hỗ trợ tiền ăn tối đa không quá 120.000 đồng/người/ngày.  
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 - Mức chi tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng 

lương từ ngân sách nhà nước trong trường hợp tổ chức nấu ăn tập trung của hội 

nghị tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố Kon Tum 150.000 

đồng/người/ngày. 

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. 

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, kỳ họp chuyên 

đề  tháng 3 năm 2012 thông qua./. 

 

 
CHỦ TỊCH 

Hà Ban 

 


