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ỦY BAN NHÂN DÂN	       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TỈNH VĨNH LONG			  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            				   
Số: 2051/2005/QĐ.UBND            Vĩnh Long, ngày 31  tháng  8  năm 2005


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc quy định chế độ phụ cấp cho hoạt động của HĐND các cấp.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

	Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 26/11/2003.
	Căn cứ Thông tư 118/2004/TT.BTC ngày 08/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong cả nước.
	Căn cứ Nghị định số: 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Căn cứ Thông tư số: 05/2005/TT.BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.
Căn cứ Nghị quyết số: 19/2005/NQ-HĐND K7 ngày 14/7/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chế độ phụ cấp cho hoạt động của HĐND các cấp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định chế độ phụ cấp cho hoạt động của HĐND các cấp trong tỉnh, như sau:
I- Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ( kiªm nhiÖm ):
1/ CÊp tØnh: 
- Phã trëng c¸c ban Héi ®ång nh©n d©n phô cÊp hÖ sè 0,5 møc l¬ng tèi thiÓu.
- Tæ trëng tæ ®¹i biÓu phô cÊp hÖ sè 0,5 møc l¬ng tèi thiÓu.
- Thµnh viªn c¸c ban Héi ®ång nh©n d©n phô cÊp hÖ sè 0,3 møc l¬ng tèi thiÓu.
- Th ký kú häp 50.000 ®ång/ngµy/ngêi.
2/ CÊp huyÖn thÞ:
- Trëng c¸c ban Héi ®ång nh©n d©n phô cÊp hÖ sè 0,5 møc l¬ng tèi thiÓu.
- Phã trëng c¸c ban Héi ®ång nh©n d©n phô cÊp hÖ sè 0,3 møc l¬ng tèi thiÓu.
- Tæ trëng tæ ®¹i biÓu phô cÊp hÖ sè 0,3 møc l¬ng tèi thiÓu.
- Thµnh viªn c¸c ban Héi ®ång nh©n d©n phô cÊp hÖ sè 0,2 møc l¬ng tèi thiÓu.
- Th ký kú häp 40.000 ®ång/ngµy/ngêi.
3/- CÊp x·, phêng, thÞ trÊn:
- Phã Chñ tÞch kiªm nhiÖm phô cÊp hÖ sè 0,3 møc l¬ng tèi thiÓu.
- Tæ trëng tæ ®¹i biÓu phô cÊp hÖ sè 0,2 møc l¬ng tèi thiÓu.
- Th ký kú häp 30.000 ®ång/ngµy/ngêi.
II ChÕ ®é c«ng t¸c phÝ, chÕ ®é héi nghÞ phÝ, th«ng tin b¸o chÝ cho c¸c ®¹i biÖu kh«ng hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch Nhµ níc:
1/- ChÕ ®é c«ng t¸c phÝ ( C«ng t¸c tiÕp xóc cö tri, c«ng t¸c gi¸m s¸t ):
- §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n tØnh khi ®i c«ng t¸c ®îc thanh to¸n 30.000 ®ång/ngµy ( ®i trong tØnh ).
- §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n huyÖn thÞ khi ®i c«ng t¸c ®îc thanh to¸n 20.000 ®ång/ngµy ( ®i trong huyÖn thÞ ).
- §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n x· phêng thÞ trÊn khi ®i c«ng t¸c ®îc thanh to¸n 10.000 ®ång/ngµy ( ®i trong x· phêng vµ thÞ trÊn ).
Ngoµi ra ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp kh«ng hëng l¬ng khi ®i c«ng t¸c ngoµi tØnh ®îc thanh to¸n theo chÕ ®é qui ®Þnh cña c¸n bé ®ang hëng l¬ng cña tØnh.
2/- ChÕ ®é héi nghÞ phÝ:
- §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n tØnh ®i häp H§ND tØnh ®îc hç trî tiÒn ¨n 30.000 ®ång/ngµy.
- §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n huyÖn thÞ ®i häp H§ND huyÖn thÞ ®îc hç trî tiÒn ¨n 25.000 ®ång/ngµy.
- §¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n x·, phêng, thÞ trÊn ®i häp H§ND x·, phêng, thÞ trÊn ®îc hç trî tiÒn ¨n 15.000 ®ång/ngµy.
3/- Th«ng tin b¸o chÝ:
§¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n c¸c cÊp kh«ng hëng l¬ng ®îc cung cÊp 1 tê b¸o §¶ng VÜnh Long theo kú ph¸t hµnh cña B¸o VÜnh Long.

Điều 2. Quyết định nầy có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2005. Giao Giám đốc sở Tài chính hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.
Điều 3. Các Ông bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, xã, phường và thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Nơi nhận :                                                   TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
- Như điều 3.                                                                                  KT.CHỦ TỊCH
- TT.TU và HĐND tỉnh (B.cáo).                                           PHÓ CHỦ TỊCH
- Chủ tịch,  PCT UBT.
- Vụ Pháp chế ( Bộ Tài chính ).
- BLĐ. VP UBT.
- Các khối.
- Lưu  6.01.02.

                                                                        Đã ký:  PHẠM VĂN ĐẤU



