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I- ðiều chỉnh, bổ sung một số ñiều, khoản của quy ñịnh kèm theo Nghị quyết số
25/2011/NQ-HðND như sau:
1- Bổ sung ðiều 1 của Quy ñịnh chế ñộ chi, mức chi cho hoạt ñộng của Hội ñồng nhân
dân các cấp trên ñịa bàn tỉnh kèm theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HðND: Ngoài những
ñiều ñược quy ñịnh cụ thể thì các trường hợp ñột xuất, ñặc biệt khác do Thường trực Hội
ñồng nhân dân các cấp ra quyết ñịnh.
2- Bổ sung khoản 1, ðiều 9 của Quy ñịnh nội dung sau: Trong các kỳ họp Hội ñồng
nhân dân, các ñại biểu ở xa (kể cả ñại biểu Hội ñồng nhân dân và ñại biểu khách mời) ñược
phục vụ ăn trưa trong các ngày họp, mức chi : 150.000ñ/suất.
3- ðiều chỉnh nội dung chi tại khoản 3, ðiều 9 của Quy ñịnh như sau: Chi cho việc rà
soát kỹ thuật, hoàn thiện văn bản, nghị quyết ñã ñược Kỳ họp Hội ñồng nhân dân thông qua,
mức chi:
- Cấp tỉnh:
300.000 ñ/văn bản hoàn thành
- Cấp huyện:
200.000 ñ/văn bản hoàn thành
- Cấp xã:
100.000 ñ/văn bản hoàn thành.
4- ðiều chỉnh mức chi tại khoản 1- tiết b, ðiều 14 của Quy ñịnh như sau: Trường hợp bị
bệnh hiểm nghèo thì mức chi tối ña là 3.000.000/lần.
5- Bổ sung khoản 1, ðiều 14 của Quy ñịnh nội dung sau: ðại biểu ñương nhiệm từ trần
ñược hỗ trợ 5.000.000ñ/người.
6- ðiều chỉnh Khoản 2, ðiều 14 của Quy ñịnh như sau: ðối với ñại biểu ñã nghỉ hưu,
mức chi:
- Chi thăm hỏi ốm ñau : 500.000 ñ/lần.
- Trường hợp bị bệnh hiểm nghèo, mức chi tối ña : 3.000.000ñ/lần.
7- ðiều chỉnh, bổ sung khoản 3, ðiều 14 của Quy ñịnh như sau:
- ðiều chỉnh: Chi thăm hỏi ốm ñau ñối với thân nhân của ñại biểu như cha, mẹ ruột ;
cha, mẹ chồng hoặc vợ ; chồng, vợ, con ruột; mức chi:
+ Ốm ñau : 500.000 ñ/lần.
+ Từ trần : 2.000.000ñ/người.
- Bổ sung: Thăm viếng các ñồng chí cán bộ lão thành cách mạng, mức chi 500.000ñ/lần.
II- Bổ sung thêm quy ñịnh một số nội dung chi sau:
1- Chi các cuộc hội thảo do Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân
dân tổ chức:
- Chế ñộ cho chủ tọa hội thảo
Cấp tỉnh :
300.000 ñ/người/ngày
Cấp huyện :
200.000 ñ/người/ngày
- Chế ñộ cho ñại biểu tham dự hội thảo
Cấp tỉnh :
100.000 ñ/người/ngày
Cấp huyện :
70.000 ñ/người/ngày
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