HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

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

__________________

___________________________________________________

Số: 208/2018/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ TÁM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của
Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ
ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Uỷ ban
nhân dân Tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm
tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại
biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể như sau:
1. Mức chi đào tạo cán bộ, công chức trong nước
Cán bộ, công chức đư c c quan c th m quy n c đi đào tạo sau đại học
tại các c sở đào tạo trong nước t o toàn bộ chi ph học t p đ n hi hoàn thành
h a học đư c c sở đào tạo c p bằng thạc sĩ, bằng ti n sĩ, sẽ đư c hỗ tr hoán
trọn chi ph h a học như sau:
a) Cao học: mức hoán 70.000.000 đồng.
b) Nghiên cứu sinh: mức hoán 80.000.000 đồng.
2. Mức chi bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước
2.1. Chi báo cáo viên

Mức chi thù ao báo cáo viên bao gồm cả ti n soạn giáo án, bài giảng; đư c
t nh theo buổi (04 ti t) và theo th c t chức danh, trình độ của báo cáo viên tại
địa phư ng:
a) Giảng viên, báo cáo viên à Ủy viên Trung ư ng Đảng, Bộ trưởng, B
thư Tỉnh ủy và các chức danh tư ng đư ng: mức chi 2.000.000 đồng/buổi;
b) Giảng viên, báo cáo viên à Thứ trưởng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và
Uỷ ban nhân dân c p tỉnh, Ph B thư Tỉnh ủy và các chức danh tư ng đư ng;
giáo sư; chuyên gia cao c p; ti n sĩ hoa học: mức chi 1.500.000 đồng/buổi;
c) Giảng viên, báo cáo viên à Ph chủ tịch Hội đồng nhân dân và Uỷ ban
nhân dân c p tỉnh, Vụ trưởng và Ph vụ trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng và Ph
viện trưởng thuộc Bộ, Cục trưởng, Ph cục trưởng và các chức danh tư ng
đư ng; ph giáo sư; ti n sĩ: mức chi 1.200.000 đồng/buổi;
d) Giảng viên, báo cáo viên à Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh,
chuyên viên cao c p, giảng viên ch nh và tư ng đư ng: mức chi 1.000.000
đồng/buổi;
đ) Giảng viên, báo cáo viên à Ph giám đốc sở, ban, ngành tỉnh, chuyên
viên ch nh, thạc sĩ và Thường vụ c p huyện và tư ng đư ng: mức chi 800.000
đồng/buổi;
e) Báo cáo viên à chuyên viên c p tỉnh, huyện và tư ng đư ng: mức chi
600.000 đồng/buổi;
g) Báo cáo viên c p xã: mức chi 400.000 đồng/buổi;
2.2. Chi bồi dưỡng ý u n ch nh trị - hành ch nh.
Công chức đư c c p c th m quy n c đi tham gia ớp bồi dưỡng ý u n
ch nh trị - hành ch nh đư c hỗ tr các hoản sau:
a) Tại các c sở đào tạo trong tỉnh:
- Hỗ tr hoán ti n tài iệu: 600.000 đồng/người/ h a học đối với ớp trung
c p ch nh trị - hành ch nh; 1.000.000 đồng/người/ h a học đối với ớp cao c p
ch nh trị;
- Hỗ tr ti n ăn, ở: 50.000 đồng/người/ngày;
- Hỗ tr hoán đi th c t cuối h a (n u c ): 500.000 đồng/người/ h a học
đối với ớp trung c p ch nh trị - hành ch nh; 1.000.000 đồng/người/ h a học đối
với ớp cao c p ch nh trị.
b) Tại các c sở đào tạo ngoài tỉnh:
- Hỗ tr ti n học ph (n u c ): thanh toán theo th c t ;
- Hỗ tr

hoán ti n tài iệu: 1.000.000 đồng/ h a học;

- Hỗ tr ti n ăn, ở: 150.000 đồng/người/ngày;
- Hỗ tr

hoán đi th c t cuối h a (n u c ): 1.500.000 đồng/ h a học.

2.3. Chi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ý u n ch nh trị
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Công chức đư c c quan c th m quy n c tham d các ớp bồi dưỡng
chuyên môn, nghiệp vụ, ý u n ch nh trị c thời gian t p trung dưới 06 tháng tại
các c sở đào tạo đư c hỗ tr các hoản sau:
a) Trong tỉnh (áp dụng đối với các ớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
do Trường ch nh trị, Trung tâm Bồi dưỡng ch nh trị mở theo chỉ tiêu c p th m
quy n giao hàng năm):
- Hỗ tr ti n học ph , tài iệu (n u c ): thanh toán theo th c t ;
- Hỗ tr ti n ăn, ở: 50.000 đồng/người/ngày;
- Hỗ tr

hoán đi th c t cuối h a (n u c ): 1.000.000 đồng/người/ h a.

b) Ngoài tỉnh
- Đối với ớp bồi dưỡng c thời gian t p trung dưới 30 ngày: công chức
đư c c đi học các ớp bồi dưỡng đư c thanh toán chi ph trong nguồn inh ph
thường xuyên của đ n vị theo ch độ công tác ph hiện hành và tài iệu, học ph
(n u c ).
- Đối với ớp bồi dưỡng c thời gian t p trung từ 30 ngày đ n dưới 06
tháng: hỗ tr ti n học ph , tài iệu (n u c ) theo th c t ; hỗ tr ti n ăn, ở 150.000
đồng/người/ngày; hỗ tr
hoán đi th c t cuối h a (n u c ) 1.500.000
đồng/người/ h a.
3. Mức chi bồi dưỡng viên chức
Viên chức thuộc đ n vị s nghiệp t đảm bảo một phần chi thường xuyên;
đ n vị s nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, hi đư c c p
c th m quy n c tham gia các ớp bồi dưỡng các ớp ý u n ch nh trị trong và
ngoài tỉnh; các ớp bồi dưỡng theo tiêu chu n chức danh ngh nghiệp, chức vụ
quản ý; ớp bồi dưỡng ỹ năng ãnh đạo quản ý c p phòng, c p sở (và tư ng
đư ng) thì đư c hỗ tr các hoản chi như công chức quy định tại hoản 2 nêu trên.
4. Các nội dung hác c
36/2018/TT-BTC.

iên quan th c hiện theo quy định tại Thông tư số

5. Trường h p cán bô, công chức, viên chức đã đư c c p c th m quy n c
tham gia các ớp đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2018 trở v trước thì ti p tục th c
hiện theo ch độ đào tạo, bồi dưỡng đã đư c phê duyệt.
6. Nguồn inh ph th c hiện
Kinh ph đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đư c đảm bảo từ
nguồn inh ph s nghiệp đào tạo hàng năm của tỉnh, nguồn inh ph t chủ của
đ n vị và nguồn thu h p pháp hác (n u c ).
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển hai th c hiện Nghị quy t này.
Điều 3. Thường tr c Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân
và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc th c hiện Nghị quy t này.
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Nghị quy t này đã đư c Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp hoá IX, ỳ
họp thứ tám thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và c hiệu c từ ngày 01
tháng 01 năm 2019./.
Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCP (I, II);
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Tài ch nh;
- Cục iểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT/HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Đ ).

CHỦ TỊCH

Phan Văn Thắng
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