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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 17/2017/NQ-HĐND Kon Tum, ngày 21 tháng 7 năm 2017 

 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn 

lậu, gian lận thƣơng mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 4 

 

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 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 thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả; 

Xét Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đề nghị ban hành mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

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 đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống 

buôn lậu, gian lận thƣơng mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: 

a) Phạm vi điều chỉnh: Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ 

đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

b) Đối tượng áp dụng: 
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- Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh 

(gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) và cơ quan được giao nhiệm vụ Thường trực 

hoặc bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả của tỉnh (gọi tắt là Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh); 

- Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các 

huyện, thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện) và cơ quan được giao 

nhiệm vụ thường trực hoặc bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các huyện, thành phố (gọi tắt là 

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện); 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có 

liên quan. 

2. Mức chi:  

a) Chi tiền họp ngoài giờ làm việc: 

- Cuộc họp do Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức: Mức chi đối với người chủ trì 

cuộc họp là 100.000 đồng/người/buổi, các đại biểu khác là 70.000 

đồng/người/buổi. 

- Cuộc họp do Ban chỉ đạo 389 cấp huyện tổ chức: Mức chi đối với người 

chủ trì cuộc họp là 70.000 đồng/người/buổi, các đại biểu khác là 50.000 

đồng/người/buổi. 

b) Chi hỗ trợ người được giao trực tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng 

(tiếp nhận thông tin 24h/24h và 7 ngày/tuần): 

- Ban chỉ đạo 389 tỉnh: 1.000.000 đồng/người/tháng/một đường dây nóng. 

- Ban chỉ đạo 389 cấp huyện: 700.000 đồng/người/tháng/một đường dây 

nóng. 

c) Chi hoạt động thông tin tuyên truyền về công tác đấu tranh chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Thực hiện theo quy định hiện hành của cơ 

quan có thẩm quyền quy định về công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

d) chi tiền thưởng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 cấp 

huyện đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối 

hợp liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Thực hiện theo 

quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền quy định về công tác thi đua 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

đ) Chi mua sắm tài sản, máy móc thiết bị: Thực hiện theo quy định hiện 

hành trên địa bàn tỉnh Kon Tum.  
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e) Chi tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát và Tổ (Đoàn) công tác liên 

ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chi tổ chức hội nghị 

tổng kết, sơ kết đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề của Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 cấp huyện về chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả: Thực hiện theo quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị… trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, Tổ đại biểu 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 Kon Tum Khoá XI Kỳ 

họp thứ 4 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 31 tháng 

7 năm 2017./. 

 CHỦ TỊCH 

Nguyễn Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


