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NGHỊ QUYẾT
Về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát,

hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ 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 liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của 
Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh về mức chi 
đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật; Báo cáo thẩm tra số 18/BC-HĐND  ngày 11/7/2016  của Ban Pháp chế 
HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 
thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; cụ thể như sau:

1. Các mức chi có tính chất đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (Có phụ lục kèm theo).

2. Nguồn kinh phí: Do ngân sách địa phương bảo đảm từ nguồn ngân sách 
Trung ương hỗ trợ có mục tiêu; nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh 
nghiệp trong và ngoài nước; nguồn tự cân đối bố trí theo khả năng ngân sách địa 
phương và được bố trí trong dự toán ngân sách của UBND các cấp theo phân cấp 
quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI

Số: 41/2016/NQ-HĐND          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016



CÔNG BÁO/Số 10 /Ngày 10 - 8 - 201676

Điều 2. Hội đồng nhân dân giao
1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND tỉnh có trách 

nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, kỳ họp thứ hai thông 

qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2016. Bãi 
bỏ Khoản 26 của Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 
của HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với 
UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Vịnh
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PHỤ LỤC
Mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát,

hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

TT Nội dung chi Đơn vị tính

Mức chi (1.000 đồng)

Ghi chúCấp 
tỉnh

Cấp 
huyện

Cấp 
xã

1

Chi cho các thành viên tham gia 
họp, hội thảo, tọa đàm để trao 
đổi nghiệp vụ kiểm tra, xử lý, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản; họp 
xử lý kết quả kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa văn bản theo yêu cầu, 
kế hoạch (bao gồm cả xử lý văn 
bản tại cơ quan được kiểm tra); 
họp bàn về kế hoạch kiểm tra, xử 
lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật tại cơ quan 
kiểm tra 

  

a Chủ trì cuộc họp Người/buổi 150 120 100 Cấp xã: Áp dụng 
đối với công tác rà 
soát, hệ thống hóa 
văn bản. b Các thành viên tham dự Người/buổi 100 80 60

2

Chi lấy ý kiến chuyên gia đối 
với văn bản thuộc chuyên ngành, 
lĩnh vực chuyên môn phức tạp. 
(Chuyên gia là người có trình 
độ chuyên môn cao, được đào 
tạo chuyên sâu, có kinh nghiệm 
trong một lĩnh vực chuyên ngành 
cụ thể) 

01 báo cáo/01 
văn bản 600 500 400

Cấp xã: Áp dụng 
đối với công tác rà 
soát, hệ thống hóa 
văn bản. 

3 Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm 
công tác kiểm tra văn bản 01 văn bản 100 80  

4 Chi thù lao cộng tác viên kiểm 
tra văn bản 

  

a Mức chi chung 01 văn bản 140 100  

b
Đối với văn bản thuộc chuyên 
ngành, lĩnh vực chuyên môn 
phức tạp

01 văn bản 300 200
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5 Chi soạn thảo, viết báo cáo   

a Báo cáo đánh giá về văn bản 
trái pháp luật 01 báo cáo 200 150  

b

Báo cáo kết quả kiểm tra, rà 
soát, hệ thống hóa văn bản theo 
chuyên đề, địa bàn, theo ngành, 
lĩnh vực (bao gồm cả báo cáo 
liên ngành)

01 báo cáo 1.000 800 600

Cấp xã: Áp dụng 
đối với công tác rà 
soát, hệ thống hóa 
văn bản. 

Trường hợp phải thuê các chuyên 
gia bên ngoài cơ quan 01 báo cáo 1.500 1.200

6

Chi rà soát, xác định văn bản có 
hiệu lực pháp lý cao hơn đang có 
hiệu lực tại thời điểm kiểm tra văn 
bản để lập hệ cơ sở dữ liệu, làm cơ 
sở pháp lý phục vụ công tác kiểm 
tra văn bản; rà soát, hệ thống hóa 
văn bản theo quy định

01 văn bản 100 80 60

7

Đối với việc phân loại, xử lý 
thông tin, tư liệu, tài liệu, văn 
bản mà không có mức giá xác 
định sẵn

01 tài liệu (01 
văn bản) 70 60 40

Khoản chi này không 
áp dụng đối với việc 
thu thập các văn bản 
quy phạm pháp luật 
đã được cập nhật 
trong các hệ cơ sở 
dữ liệu điện tử của 
cơ quan, đơn vị hoặc 
đăng trên Công báo


