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Số: 30 /2017/NQ-HĐND Hà Nam, ngày 0^-tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
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 Hà Nam

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngậy 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư sổ 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chỉnh quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kình phỉ đảm bảo 
hoạt động của Ban Chỉ đạo chổng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét Tờ trình sổ 3456/TT'r-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của ủy ban 
nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định mức 
chỉ đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chổng buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân 
sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý  kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn' tỉnh Hà Nam.

2. Đối tượng áp dụng
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hà 

Nam (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Nam) 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 tỉnh Hà Nam (sau đây gọi là cơ quan 
thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Nam);

Điều 2. Mức chi
Mọt số mức chi cụ thể đảm bao hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà 

Nam như sau:
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1. Cuộc họp do Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Nam tổ chức ngoài giờ làm việc: 
Mức chi đối với người chủ trì cuộc họp là 150.000 đồng/người/buổi, các đại 
biểu khác là 100.000 đồng/người/buổi.

2. 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): 1.300.000 đồng/người/tháng/một 
đường dây nóng.

3. Chi tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát: Thực hiện theo quy định 
tại Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 cùa Hội đồng 
nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ 
chi tiếp khách đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh 
Hà Nam.

4. Những nội dung không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2016 
của 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; các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Tổ chửc thưc hiên
•  •

1. Giao ủy  ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này;
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh 

và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ 

họp thứ năm thông qua ngày 07 thảng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 2018./.

Nơi nhận:
- ƯBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Công thương;
- Cục KTVBQPPL-BỘ Tư pháp;
- BTV Tinh ủy;
- ỤBND tỉnh;
- ủy  ban MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
-Các BanHĐNDtinh;
- Các sở: Tư pháp, Tài chính; Công thương;
- Các Đại biểu HĐND tinh;
- TT HĐND, UBND cấp huyện, thành phố; '
- Công báo tỉnh; f
- Lưu: VT.


