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NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước ñể thực hiện
hoạt ñộng sáng kiến trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa 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 ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách
nhà nước ñể thực hiện hoạt ñộng sáng kiến;
Xét Tờ trình số 4179/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân thành phố về việc quy ñịnh nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước ñể thực
hiện hoạt ñộng sáng kiến trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban
Kinh tế - Ngân sách, Hội ñồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của các vị ñại
biểu Hội ñồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nội dung và mức chi của Hội ñồng sáng kiến
1. Chủ tịch Hội ñồng: 500.000 ñồng/buổi họp.
2. Phó Chủ tịch Hội ñồng, thư ký Hội ñồng và các thành viên Hội ñồng (gồm
các chuyên gia hoặc những người có chuyên môn về lĩnh vực có liên quan ñến nội
dung sáng kiến): 200.000 ñồng/người/buổi họp.
3. Các thành phần khác tham gia Hội ñồng theo quyết ñịnh của người ñứng ñầu
cơ sở xét công nhận sáng kiến: 100.000 ñồng/người/buổi họp.
4. Chi tiền tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ họp Hội ñồng: Thanh toán theo
hóa ñơn thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán ñược phê duyệt.
ðiều 2. Nội dung và mức chi phổ biến sáng kiến

