
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH KON TUM 	 Dc 14 - Tv do - Hinh phüc 

S& 0L/2014/QD-UBND 	Kon Turn, ngày 2 S tháng &f nàrn 2014 

QUYET D!NH 
Vquy d!nh  ché d 	chi tiêu tãi chInh t chüc 

các giãi thi dâu the thao tinh Kon Turn 

UY BAN NHAN DAN TINH KON TUM 

CAn ci:'r Ludt t chüc Hi dng nhân dan  và Uy ban nhân dan ngày 
26/11/2003; 

CAn cr Thông tu lien tjch so^ 200/201 1/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 
30/12/2011 cüa BO Tài chInh và BO Van hóa, The thao và Du ljch quy djnh chê d 
chi tiêu tài chInh dôi vâi các giái thi dâu the thao; 

Can cr Nghj quyt s6 28/2013/NQ-HDND ngày 11/12/2013 cüa Hi dng 
nhân dan tinh khóa X, kS'  hop thu 7 ye quy dnh chê do^ chi tiêu tài chInh to chüc 
các giãi thi dâu the thao tinh Kon Turn; 

Xét de^ nghj cüa Giám dc S& Van hóa, The^ thao và Du ljch, 

QUYET D!NH: 

I)iéu 1. Ap diing ch d chi tiêu tài chInh tô  chüc các giâi thi du th8 thao 
tinh Kon Turn, cu the nhix sau: 

1. Doi vó'i Cap tin h: 

1.1. Thành viên Ban chi dao,  Ban t6 chirc, các tiu ban, tr9ng tài, giám sat 
diu hành, thu k các giâi thi dAu the^ thao, hi thi theA thao, Dai  hi tM diic th 
thao, giâi thi du the^ thao dành cho ngi.ri khuyêt tat: 

a. Tin An: 1 50.000dng/ngixäi/ngAy (bao gm CA thii gian ti da 02 ngAy 
truóc ngày thi d.0 de^ lam cong tác chun bj to chirc giAi, tp huân tr9ng tAi và 01 
ngAy sau thi dAu). 

b. Tin bi duông lam nhim vii (ducxc tInh theo ngày lam vic thirc t, 
hoc theo bui thi d.u, trãn thi du thirc t. DM v&i các dôi tucrng ma tiên bôi 
dung không tInh dtrcc theo ngày lAm vic ma tInh theo bui thi du hoc trn 
dâu, thI muc thanh toán duac tInh theo muc thirc t& nhung tôi da không dugc 
vucTt quA 3 buM hoc 3 trn du/ngu&i/ngAy). Muc chi c11 the;"nhu sau: 
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- Ban chi dao, Ban to chrc, Truó'ng, phó các tiêu ban chuyên môn: 80.000 
dông/ngu'ô'i/ngây. 

- Thành viên tiu ban chuyên môn: 60.000 dng/ngui/ngày. 

- Giám sat, trçng tài chInh: 60.000 dngIngui/bui. 

- Thu k, tr9ng tài khác: 50.000 dng/nguôi/bui. 

- Cong an, y t& 45.000 dng/ng.rii/bui. 

- Luc hrcmg lam nhim vu trt tir, bào v, nhân viên phc vu: 45.000 
dng/ngithi/bui. 

1.2. Müc chi t6 chüc dng din, diu hânh, xêp hInh, xp chi dôi vii Dai 
hôi th8 duc the^ thao, Hi thi th thao: 

a. Mrc chi sang tác, dan drng, dao  din các man dng din: Thanh toán theo 
hçip dng kinh t giüa Ban t chüc vâi các t6 chüc hoc cá nhân, mirc chi can cü 
Nghj dinh s6 61/2002/ND-CP ngày 11/6/2002 cüa ChInh phü quy djnh ché d 
nhu.n but và Thông tu lien tjch s6 21/2003/TTLT-\THTT-BTC ngày 01/7/2003 
cüa Bô Van hóa Thông tin và B6^ Tâi chInh v8 vic hu&ng dn chi trá chê d 
nhun but, trIch Ip và sir dung qu5 nhun bñt cho mt s6 tác phm thrçic quy djnh 
tai Nghj djnh s6 61/2002/ND-CP. 

b. Mirc chi bi duông di tucng tham gia dng din, diu hành, xp hInh, xp 
chü: 

Dow vi tInh: Dóng/ngwài/buói 

Ni dung Muc chi 

1.Ngui tp 

- Tap 1uyn 30.000 

- Tng duyt (ti da 2 bui) 40.000 

-ChInhthuc 70.000 

2. Giáo viên quán 1, hung dn 60.000 

2. Di vói cp huyn: Btng 80% müc chi cp tinh. 
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3. I)ôi vó'i cap xã: B&ng 60% müc chi cAp tinh. 

Diu 2. Chánh Van phông Uy  ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Van boa, 
The thao và Du lich, Giám dôc Sâ Tài chInh, Chu' tjch Uy ban nhân dan các 
huyn, thành phô và Thu tnrâng các co quan, don vi có lien quan chju trách nhim 
thi hành quyêt djnh nay. 

Quyt djnh nay có hiu hrc sau 10 ngày k8 tü ngày k./. 

Nceinhân: vIk/ 
- Nhu Diêu 2; 
- VAn phOng ChInh phü; 
- BO VAn hóa, The thao và Du Ich (Vy Pháp chê), 
- Bô Tài chInh (Vu Pháp ché); 
- Bô Tu pháp (Cuc Kiêm tra VBPL); 
- Thtr&ng true Tinh üy; 
- ThirOng true 1-IDND tinh; 
- Các Ban HDND tinh; 
- Doàn Dai biêu Quôc hôi tinh; 
- CH tjch, các PCT UBND tinh; 
- VAn phOng Doàn DBQH và HDND tinh; 
- Win phOng UBNDtinh- 
- Sâ Tài chInh; 
- SO Tu pháp; 
- BAo Kon Turn; 
- Dài Phát thanh vâ Truyên hInh tnh; 
- Cong thông tin diên tr tinh; 
- Chi cue VAn thu Luu tr& tinh; 
- Cong bAo tnh; 
- Lt.ru VT, VX3, KTTH3. 
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