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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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ñối với người cao tuổi diện chính sách có công ñang ñược
phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị
Nghè.
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09-12-2019- Nghị quyết số 14/2019/NQ-HðND về tiếp tục thực hiện
ðề án Chương trình Sữa học ñường cải thiện tình trạng
dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo
và học sinh tiểu học giai ñoạn 2018 - 2020 trên ñịa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.
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15-01-2020- Nghị quyết số 01/2020/NQ-HðND về thông qua Bảng giá
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(mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tài chính - Kế
hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/2019/NQ-HðND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ ñối với người cao tuổi diện chính sách có công
ñang ñược phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY
(Từ ngày 07 ñến ngày 09 tháng 12 năm 2019)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số 5022/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân thành phố về chế ñộ hỗ trợ ñối với người cao tuổi diện chính sách có công ñang
ñược nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè; Báo cáo thẩm tra số
723/BC-HðND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội ñồng
nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố tại
kỳ họp.
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QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng:
1. Phạm vi ñiều chỉnh:
Nghị quyết này quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ ñối với người cao tuổi diện chính sách có
công ñược phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè thuộc Sở Lao
ñộng - Thương binh và Xã hội.
2. ðối tượng áp dụng:
Chế ñộ hỗ trợ này ñược áp dụng ñối với người cao tuổi diện chính sách có công
không có người thân phụng dưỡng hoặc còn người thân nhưng không ñược nương tựa
phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, gồm: các ñồng chí cách
mạng lão thành, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và cha mẹ liệt sĩ neo ñơn.
ðiều 2. Thực hiện chế ñộ hỗ trợ ñối với người cao tuổi diện chính sách có công ñang
ñược phụng dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè như sau:
1. Mức hỗ trợ:
a) Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng: 2.700.000 ñồng/người/tháng.
b) Mức hỗ trợ tiền ăn thêm cho người bị ốm ñau, nằm ñiều trị tại cơ sở y tế:
176.000 ñồng/người/ngày.
c) Các ngày Lễ, Tết trong năm (Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, Giải
phóng Miền Nam thống nhất ñất nước, Quốc tế Lao ñộng, Quốc khánh 2/9, Tết
Nguyên ñán).
+ Mức hỗ trợ tiền ăn thêm trong các ngày Lễ, Tết Dương lịch:
176.000 ñồng/người/ngày.
+ Mức hỗ trợ tiền ăn thêm trong các ngày Tết Nguyên ñán: 294.000
ñồng/người/ngày.
d) Mức hỗ trợ hoạt ñộng văn thể: 200.000 ñồng/người/năm.
e) Mức hỗ trợ ñiện, nước sinh hoạt: 120.000 ñồng/người/tháng.
f) Mức hỗ trợ mai táng phí: 49.500.000 ñồng/người.
g) Mức hỗ trợ tham quan nghỉ dưỡng hàng năm: 5.000.000 ñồng/người/năm.
h) Mức hỗ trợ thuốc chữa bệnh thông thường: 270.000 ñồng/người/tháng.
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i) Mức hỗ trợ vật dụng vệ sinh (tã lót) cho người cao tuổi, yếu nằm liệt giường
không tự phục vụ ñược: 3.000.000 ñồng/người/tháng.
2. Thời gian thực hiện chế ñộ hỗ trợ: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
ðiều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chế ñộ hỗ trợ:
Kinh phí thực hiện chế ñộ hỗ trợ ñối với người cao tuổi diện chính sách có công
tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè ñược bố trí trong dự toán chi ñảm bảo xã hội hàng
năm do Ngân sách thành phố phân bổ cho ñơn vị.
ðiều 4. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết
này.
2. Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ ñại biểu, ñại biểu Hội
ñồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện
Nghị quyết này.
ðiều 5. Hiệu lực thi hành:
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân nhân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX,
kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2020./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 14/2019/NQ-HðND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019
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NGHỊ QUYẾT
Về tiếp tục thực hiện ðề án Chương trình Sữa học ñường cải thiện tình trạng
dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học
giai ñoạn 2018 - 2020 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY
(Từ ngày 07 ñến ngày 09 tháng 12 năm 2019)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số 5021/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân thành phố về tiếp tục thực hiện ðề án Chương trình Sữa học ñường cải thiện tình
trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học
giai ñoạn 2018 - 2020 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số
722/BC-HðND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội ñồng
nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố tại
kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ ðề án Chương trình Sữa học ñường cải
thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh
tiểu học giai ñoạn 2018 - 2020 như sau:

8

CÔNG BÁO/Số 43+44/Ngày 15-02-2020

1. ðối tượng thụ hưởng:
Trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học lớp 1 tại các trường công lập, ngoài công
lập và trẻ em học tại lớp mẫu giáo ñộc lập tư thục trên ñịa bàn 10 quận, huyện: 9, 12,
Thủ ðức, Tân Phú, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.
Trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học lớp 1 sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội công
lập và ngoài công lập ñang học tại các trường học tham gia ðề án Chương trình Sữa học
ñường.
2. ðịnh mức: Mỗi trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học lớp 1 ñược uống 1 hộp
sữa dung tích 180ml/lần/ngày với 5 lần/tuần trong thời gian của năm học.
3. Phương án mua sữa và ñấu thầu: Thực hiện việc mua sữa và tổ chức lựa
chọn nhà thầu cung cấp sữa theo quy ñịnh của pháp luật.
4. Mức hỗ trợ:
a) ðối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học lớp 1 tại các trường công lập,
ngoài công lập và trẻ em học tại lớp mẫu giáo ñộc lập tư thục trên ñịa bàn thành phố
tham gia ðề án Chương trình Sữa học ñường: Ngân sách thành phố hỗ trợ 30%, doanh
nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 20% và phụ huynh học sinh ñóng góp 50%.
b) ðối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học lớp 1 thuộc diện hộ nghèo, cận
nghèo, trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học lớp 1 sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội
công lập và ngoài công lập ñang học tại các trường tham gia ðề án Chương trình Sữa
học ñường: Ngân sách thành phố hỗ trợ 50%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 50%.
5. Kinh phí thực hiện: Từ ngân sách thành phố, doanh nghiệp cung cấp sữa,
phụ huynh học sinh và ñóng góp của xã hội.
6. Thời gian triển khai thực hiện:
Tiếp tục triển khai thực hiện ðề án ñến hết Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 ñối với
trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học lớp 1 trên ñịa bàn 10 quận, huyện: 9, 12, Thủ ðức,
Tân Phú, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ.
Ủy ban nhân dân thành phố sơ kết ñánh giá việc triển khai thực hiện ðề án
Chương trình Sữa học ñường báo cáo kỳ họp Hội ñồng nhân dân thành phố giữa năm
2020 và ñề xuất ñiều chỉnh phù hợp tình hình thực tế.
ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết này.
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ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ ñại biểu, ñại
biểu Hội ñồng nhân dân thành phố phối hợp Hội ñồng nhân dân các quận, huyện
giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ
họp thứ mười bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2020./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2019/NQ-HðND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán
của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY
(Từ ngày 07 ñến ngày 09 tháng 12 năm 2019)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 85/2012/Nð-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính
phủ về cơ chế hoạt ñộng, cơ chế tài chính ñối với các ñơn vị sự nghiệp y tế công lập
và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;
Căn cứ Nghị ñịnh 16/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ
quy ñịnh cơ chế tự chủ của ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2019/Nð-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính
phủ quy ñịnh mức lương cơ sở ñối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ
trang;
Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy
ñịnh mức tối ña khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh
toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và
hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số
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trường hợp;
Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018
của Bộ trưởng Bộ Y tế quy ñịnh mức tối ña khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh,
chữa bệnh trong một số trường hợp;
Xét Tờ trình số 4994/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân thành phố Nghị quyết về việc quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số
726/BC-HðND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng
nhân dân thành phố, ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố tại
kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng
1. Phạm vi ñiều chỉnh:
Quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của
Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành
y tế Thành phố Hồ Chí Minh.
2. ðối tượng áp dụng:
a) ðối tượng áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày
30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế (ñã ñược sửa ñổi, bổ sung bởi Thông tư số
14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế).
b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ
Chí Minh thực hiện chức năng khám, chữa bệnh, gồm: Bệnh viện thành phố; khu
ðiều trị; bệnh viện quận/huyện; Trung tâm y tế quận/huyện; Trạm y tế phường, xã/thị
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trấn; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng ñi
khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ
quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
ðiều 2. Về mức giá thu
1. Thực hiện 100% mức tối ña khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
của Nhà nước quy ñịnh tại Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018
của Bộ Y tế (ñã ñược sửa ñổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày
05/7/2019 của Bộ Y tế) chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này, cụ thể
như sau:
Phụ lục I: Giá dịch vụ khám bệnh.
Phụ lục II: Giá dịch vụ ngày giường bệnh.
Phụ lục III: Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện.
Phụ lục IV: Bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật y tế.
2) ðối với một số trường hợp quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 4 Thông tư 37/2018/TTBYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế như sau:
a) Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh,
chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám
bệnh, chữa bệnh ñã ñược xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương
ñương;
b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa ñược phân hạng: áp dụng mức giá của
bệnh viện hạng IV;
c) ðối với phòng khám ña khoa khu vực:
Trường hợp ñược cấp giấy phép hoạt ñộng bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy
ñịnh tại khoản 12 ðiều 11 Nghị ñịnh 155/2018/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018
của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: áp dụng mức giá của bệnh viện
hạng IV;
Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: áp
dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. ðối với trường hợp ñược Sở Y tế quyết ñịnh có
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giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của
bệnh viện hạng IV. Số ngày ñược thanh toán tối ña 03 ngày/người/ñợt ñiều trị. Không
thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp ñã thanh toán tiền giường lưu.
d) Trạm y tế xã, phường, thị trấn:
Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ
thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III của Nghị quyết này;
ðối với các trạm y tế ñược Sở Y tế quyết ñịnh có giường lưu: áp dụng mức giá
bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này
theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược pháp luật quy ñịnh. ðẩy mạnh công tác
tuyên truyền, thông tin ñể người dân biết, nắm ñược việc ñiều chỉnh giá dịch vụ y tế theo
Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế.
Niêm yết công khai bảng giá dịch vụ tại cơ sở khám bệnh (như tại Khoa khám
bệnh, nơi ñón tiếp, nơi thanh toán viện phí, trên Website của ñơn vị) ñể người bệnh
biết, thuận lợi cho việc thực hiện. ðồng thời cải tiến khâu thu, thanh toán viện phí; bố
trí khu vực ñón tiếp và nhân viên hướng dẫn người bệnh, người nhà bệnh nhân khi
làm thủ tục khám bệnh, chữa bệnh.
Chỉ ñạo các cơ sở y tế tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ
người dân.
Tiếp tục vận ñộng và có giải pháp phù hợp ñể tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo
hiểm y tế.
2. Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ ñại biểu và ñại
biểu Hội ñồng nhân dân thành phố giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này.
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 06/2017/NQ-HðND ngày 06 tháng 7
năm 2017 của Hội ñồng nhân dân Thành phố quy ñịnh giá dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh
quản lý.
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, Kỳ
họp thứ mười bày thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01
tháng 01 năm 2020./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 26.03.2020 10:27:50 +07:00
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16/2019/NQ-HðND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về ban hành mức chi chế ñộ tiếp khách nước ngoài vào làm việc,
chế ñộ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế ñộ tiếp khách trong nước
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY
(Từ ngày 07 ñến ngày 09 tháng 12 năm 2019)
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 163/2016/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài
chính quy ñịnh chế ñộ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế ñộ chi tổ
chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế ñộ tiếp khách trong nước;
Xét Tờ trình số 4989/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân thành phố dự thảo Nghị quyết quy ñịnh về mức chi chế ñộ tiếp khách trong
nước trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 729/BC-HðND ngày 06
tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân thành phố, ý
kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này “Quy ñịnh về mức chi chế ñộ tiếp
khách nước ngoài vào làm việc, chế ñộ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế ñộ
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tiếp khách trong nước trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.
ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị
quyết này thống nhất trên ñịa bàn thành phố theo quy ñịnh pháp luật, ñảm bảo ñúng tiêu
chuẩn, chế ñộ, ñịnh mức, tiết kiệm và hiệu quả.
ðề nghị Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ quy ñịnh tại ñiểm b Khoản 1 ðiều 31
Thông tư số 71/2018/TT-BTC trình Hội ñồng nhân dân thành phố quy ñịnh cụ thể ñối
tượng khách ñược mời cơm ñối với từng loại hình cơ quan thuộc thành phố.
ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ ñại biểu và ñại
biểu Hội ñồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực
hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, Kỳ
họp thứ mười bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2020./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Về mức chi chế ñộ tiếp khách nước ngoài vào làm việc,
chế ñộ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế ñộ tiếp khách trong nước
trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HðND
ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội ñồng nhân dân thành phố)

Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc; mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo
quốc tế tại Việt Nam và mức chi tiếp khách trong nước của các cơ quan nhà nước,
ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ
chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ (sau ñây gọi tắt là cơ quan, ñơn
vị).
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, các tổ chức
chính trị - xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên ñịa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
ðiều 3. Quy ñịnh chung
1. Các mức chi quy ñịnh tại Quy ñịnh này là mức chi ñã bao gồm các khoản
thuế, phí dịch vụ (nếu có) theo quy ñịnh của pháp luật.
2. Các nội dung khác không quy ñịnh tại Quy ñnh này thì thực hiện theo quy ñịnh
tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính.
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Chương II
CHẾ ðỘ TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI VÀO LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
DO VIỆT NAM CHI TOÀN BỘ CHI PHÍ TRONG NƯỚC
ðiều 4. Chi ñón, tiễn khách tại sân bay
Chi tặng hoa cho các ñối tượng sau: Trưởng ñoàn và Phu nhân (Phu quân) ñối
với khách hạng ñặc biệt; tặng hoa trưởng ñoàn khách hạng A, hạng B. Mức chi tặng
hoa: 500.000 ñồng/1 người.
ðiều 5. Thuê chỗ ở
1. ðoàn là khách hạng A
a) Trưởng ñoàn: 5.500.000 ñồng/người/ngày;
b) Phó ñoàn: 4.500.000 ñồng/người/ngày;
c) ðoàn viên: 3.500.000 ñồng/người/ngày.
2. ðoàn là khách hạng B
a) Trưởng ñoàn, Phó ñoàn: 4.500.000 ñồng/người/ngày;
b) ðoàn viên: 2.800.000 ñồng/người/ngày.
3. ðoàn khách hạng C
a) Trưởng ñoàn: 2.500.000 ñồng/người/ngày;
b) ðoàn viên: 1.800.000 ñồng/người/ngày.
4. Khách mời quốc tế khác: 800.000 ñồng/người/ngày.
5. Giá thuê chỗ ở quy ñịnh tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 ðiều này
ñã bao gồm cả bữa ăn sáng. Trường hợp thuê chỗ ở không bao gồm tiền ăn sáng trong
giá thuê thì cơ quan, ñơn vị tiếp khách chi tiền ăn sáng tối ña bằng 10% mức ăn của
một người trong 01 ngày ñối với từng hạng khách. Tổng mức tiền thuê chỗ ở trong
trường hợp không bao gồm tiền ăn sáng và mức chi tiền ăn sáng cho khách không
vượt quá mức chi thuê chỗ ở quy ñịnh nêu trên.
ðiều 6. Mức chi ăn hàng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối)
Mức chi ăn hàng ngày quy ñịnh tại ðiều này ñã bao gồm tiền ñồ uống (khuyến
khích sử dụng ñồ uống sản xuất tại Việt Nam); cụ thể:
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1. ðoàn là khách hạng A: 1.500.000 ñồng/ngày/người;
2. ðoàn là khách hạng B: 1.000.000 ñồng/ngày/người;
3. ðoàn là khách hạng C: 800.000 ñồng/ngày/người;
4. Khách mời quốc tế khác: 600.000 ñồng/ngày/người.
ðiều 7. Tổ chức chiêu ñãi
1. ðối với khách hạng A, hạng B, hạng C: Mỗi ñoàn khách ñược tổ chức chiêu
ñãi một lần. Mức chi chiêu ñãi khách (ñã bao gồm tiền ñồ uống) tối ña không vượt
quá mức tiền ăn một ngày của khách theo quy ñịnh tại ðiều 6 Quy ñịnh này.
2. Trong ngày tổ chức tiệc chiêu ñãi, thì bữa trưa (hoặc tối) còn lại (nếu có)
ñược thực hiện theo tiêu chuẩn bằng 50% tiêu chuẩn ăn hàng ngày theo quy ñịnh tại
ðiều 6 Quy ñịnh này.
ðiều 8. Tiếp xã giao và các buổi làm việc
Mức chi tiếp xã giao và các buổi làm việc (ñồ uống, hoa quả, bánh ngọt) của các
ñoàn khách thực hiện như sau:
1. ðoàn là khách hạng A: 150.000 ñồng/người/01 buổi làm việc (nửa ngày);
2. ðoàn là khách hạng B: 80.000 ñồng/người/01 buổi làm việc (nửa ngày);
3. ðoàn là khách hạng C, khách quốc tế khác: 60.000 ñồng/người/01 buổi làm
việc (nửa ngày).
ðiều 9. Chi dịch thuật
1. Chi biên dịch
a) Biên dịch một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc sang Tiếng
Việt (gồm: tiếng Ả Rập, tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây
Ban Nha): 150.000 ñồng/trang (350 từ);
b) Biên dịch Tiếng Việt sang một trong 6 ngôn ngữ chính thức của Liên hợp
quốc: 180.000 ñồng/trang (350 từ);
c) ðối với các ngôn ngữ ngoài ngôn ngữ chính thức của Liên hợp quốc, tùy theo
mức ñộ phổ biến của ngôn ngữ ñó trên ñịa bàn cơ quan, ñơn vị, thủ trưởng cơ quan,
ñơn vị quyết ñịnh mức chi biên dịch ñược phép tăng tối ña 30% so với mức chi biên
dịch tại ñiểm a và ñiểm b Khoản 1 ðiều này.
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2. Chi dịch nói
a) Dịch nói thông thường: 250.000 ñồng/giờ/người, tương ñương 2.000.000
ñồng/ngày/người làm việc 8 tiếng;
b) Dịch ñuổi (dịch ñồng thời): 500.000 ñồng/giờ/người, tương ñương 4.000.000
ñồng/ngày/người làm việc 8 tiếng;
c) Trong trường hợp ñặc biệt tổ chức các hội nghị quốc tế có quy mô lớn hoặc
các hội nghị song phương, ñàm phán ký kết hiệp ñịnh, công ước, hội nghị chuyên
ngành, ñón tiếp ñoàn khách hạng ñặc biệt hoặc ñoàn khách hạng A cần phải thuê
phiên dịch có trình ñộ dịch ñuổi cao hơn quy ñịnh tại ñiểm b Khoản 2 ðiều này ñể
ñảm bảo chất lượng của hội nghị, thì thủ trưởng cơ quan, ñơn vị chủ trì hội nghị
quyết ñịnh mức chi dịch nói cho phù hợp và phải tự sắp xếp trong phạm vi dự toán
ngân sách ñược cấp có thẩm quyền giao ñể thực hiện;
d) Trường hợp phải thuê phiên dịch tham gia ñón tiếp ñoàn khách tham dự hội
nghị quốc tế, thì tùy trường hợp cụ thể, cơ quan, ñơn vị chủ trì tổ chức hội nghị quyết
ñịnh việc thanh toán các khoản chi phí ñi lại (nếu có), phòng nghỉ, tiêu chuẩn ăn hàng
ngày của người phiên dịch tối ña bằng chế ñộ ñón tiếp ñối với ñoàn viên của ñoàn
khách nước ngoài.
3. Việc thuê biên dịch, phiên dịch tại Khoản 1 và Khoản 2 ðiều 9 Quy ñịnh này
ñược thực hiện khi cơ quan, ñơn vị không có người biên dịch, phiên dịch ñáp ứng
ñược yêu cầu.
Trường hợp các cơ quan, ñơn vị sử dụng cán bộ của các cơ quan, ñơn vị ñể tham
gia công tác biên, phiên dịch thì ñược thanh toán tối ña bằng 50% mức chi biên,
phiên dịch tại Khoản 1 và Khoản 2 ðiều 9 Quy ñịnh này. Thủ trưởng cơ quan, ñơn vị
chịu trách nhiệm quyết ñịnh mức chi cụ thể trong từng trường hợp và phải ñược quy
ñịnh trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, ñơn vị.
ðiều 10. Chi tặng phẩm
Căn cứ tính chất công việc, yêu cầu ñối ngoại của từng ñoàn khách nước ngoài
vào làm việc tại Việt Nam, thủ trưởng cơ quan, ñơn vị chịu trách nhiệm ñón ñoàn
quyết ñịnh chi tặng phẩm trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương hình thức; mức
mua quà tặng cụ thể như sau:
1. ðối với ñoàn khách hạng A:
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- Trưởng ñoàn khách: 1.300.000 ñồng/người. Trường hợp có Phu nhân (Phu
quân) của Trưởng ñoàn ñi cùng ñoàn, mức chi tặng phẩm ñối với Phu nhân (Phu
quân): 1.300.000 ñồng/người.
- Trường hợp ñặc biệt theo yêu cầu ñối ngoại hoặc theo thông lệ ngoại giao giữa
hai nước, thủ trưởng cơ quan ñón tiếp ñoàn xem xét, quyết ñịnh việc tặng phẩm tặng
thành viên chính thức và quan chức tùy tùng trong kế hoạch, ñề án ñón ñoàn, mức
chi: 500.000 ñồng/người.
2. ðối với ñoàn khách hạng B:
- Trưởng ñoàn khách: 900.000 ñồng/người. Trường hợp có Phu nhân (Phu quân)
của Trưởng ñoàn ñi cùng ñoàn, mức chi tặng phẩm ñối với Phu nhân (Phu quân):
900.000 ñồng/người.
- Trường hợp ñặc biệt theo yêu cầu ñối ngoại hoặc theo thông lệ ngoại giao giữa
hai nước, thủ trưởng cơ quan ñón tiếp ñoàn xem xét, quyết ñịnh việc tặng phẩm tặng
thành viên chính thức và quan chức tùy tùng trong kế hoạch, ñề án ñón ñoàn, mức
chi: 500.000 ñồng/người.
ðiều 11. Mức chi khi ñưa ñoàn khách nước ngoài ñi công tác ñịa phương và
cơ sở
1. Trường hợp cần thiết phải ñưa khách ñi thăm, làm việc tại các ñịa phương
hoặc cơ sở theo chương trình, kế hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh thì
mức chi ñón tiếp như sau:
a) Cơ quan, ñơn vị chủ trì ñón tiếp khách chịu trách nhiệm chi toàn bộ chi phí
ñưa ñón khách từ nơi ở chính tới ñịa phương, cơ sở và chi phí ăn, nghỉ cho khách
trong những ngày khách làm việc tại ñịa phương, cơ sở theo các mức chi quy ñịnh tại
ðiều 5 và ðiều 6 Quy ñịnh này; chi dịch nói theo quy ñịnh tại ðiều 9 Quy ñịnh này
(nếu có);
b) Cơ quan, ñơn vị ở ñịa phương hoặc cơ sở nơi khách ñến thăm và làm việc chi
tiếp khách xã giao và các buổi làm việc theo quy ñịnh tại ðiều 8 Quy ñịnh này. Chi
dịch nói theo quy ñịnh tại ðiều 9 Quy ñịnh này (nếu có).
2. Chế ñộ ñối với cán bộ phía Việt Nam ñược cử tham gia ñoàn tháp tùng khách
ñi thăm và làm việc ở ñịa phương:
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- Cán bộ phía Việt Nam ñược thực hiện chế ñộ công tác phí theo quy ñịnh tại
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy ñịnh
chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị; Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND ngày
07 tháng 12 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy ñịnh về
mức chi chế ñộ công tác phí và chế ñộ tổ chức hội nghị trên ñịa bàn thành phố Hồ
Chí Minh.
- Trường hợp ñối ngoại phải ở cùng khách sạn với ñoàn khách quốc tế, thì cán
bộ Việt Nam ñược thuê phòng nghỉ theo tiêu chuẩn 2 người/phòng theo giá thực tế
của loại phòng tiêu chuẩn (Standard) tại khách sạn nơi ñoàn khách quốc tế ở. Trường
hợp ñoàn có lẻ người khác giới thì người lẻ ñược thuê 01 người/phòng theo giá thực
tế của loại phòng tiêu chuẩn (Standard) tại khách sạn nơi ñoàn khách quốc tế ở.
ðiều 12. Chi ñưa khách ñi tham quan
Mức chi thuê xe ñược thanh toán căn cứ Hợp ñồng thuê xe và hóa ñơn hợp pháp,
hợp lệ theo quy ñịnh của pháp luật
Mức chi ăn, nghỉ cho khách trong những ngày ñi tham quan theo các mức chi
quy ñịnh tại ðiều 5, ðiều 6 Quy ñịnh này và ñược áp dụng cho cả cán bộ phía Việt
Nam tham gia ñưa ñoàn ñi tham quan. Số lượng cán bộ Việt Nam tham gia ñoàn do
thủ trưởng cơ quan, ñơn vị chủ trì ñón ñoàn phê duyệt.
ðiều 13. Chi tiếp khách trong trường hợp ñoàn vào làm việc với nhiều cơ
quan, ñơn vị
1. Trường hợp ñoàn vào làm việc với nhiều cơ quan, ñơn vị theo chương trình,
kế hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì cơ quan, ñơn vị chủ trì trong việc
ñón ñoàn chịu trách nhiệm về chi phí ñi lại, chi phí ñón, tiễn, tiền ăn, tiền thuê chỗ ở
của ñoàn theo mức chi quy ñịnh tại ðiều 4, ðiều 5, ðiều 6 và ðiều 7 Quy ñịnh này.
2. Các cơ quan, ñơn vị có kế hoạch, chương trình làm việc với ñoàn sẽ chịu
trách nhiệm chi phí tiếp ñoàn trong thời gian ñoàn làm việc với cơ quan, ñơn vị mình
theo kế hoạch ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mức chi tiếp khách áp dụng theo
quy ñịnh tại ðiều 8 và ðiều 9 Quy ñịnh này.
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Chương III
CHẾ ðỘ TIẾP KHÁCH NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM DO
VIỆT NAM CHI MỘT PHẦN CHI PHÍ TRONG NƯỚC
ðiều 15. ðối với các ñoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam do
khách tự túc ăn, ở; Việt Nam chi các khoản ñón tiếp ñối ngoại khác
1. Mức chi ñón tiếp theo từng hạng khách thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 4,
ðiều 7, ðiều 8 và ðiều 9 và ðiều 10 Quy ñịnh này.
2. Trường hợp cần thiết phải ñưa khách ñi thăm, làm việc tại các ñịa phương
hoặc cơ sở theo chương trình, kế hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền quyết ñịnh thì
thực hiện chi ñón tiếp theo quy ñịnh tại ðiều 11 Quy ñịnh này (trừ các khoản khách
tự túc ăn, ở).
3. Trường hợp ñoàn làm việc với nhiều cơ quan, ñơn vị theo chương trình, kế
hoạch ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện chi ñón tiếp theo quy ñịnh
tại ðiều 13 Quy ñịnh này.
ðiều 15. Chi tiếp các ñại sứ, trưởng ñại diện các tổ chức quốc tế khi kết
thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam
Cơ quan, ñơn vị ñược tổ chức mời cơm thân mật khi chia tay ñại sứ, trưởng ñại
diện các tổ chức quốc tế khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, mức chi:
1.000.000 ñồng/người bao gồm cả ñại diện phía Việt Nam, mức chi này bao gồm cả
tiền ñồ uống (khuyến khích sử dụng ñồ uống sản xuất tại Việt Nam); tặng phẩm cho
ñại sứ, trưởng ñại diện các tổ chức quốc tế: 900.000 ñồng/người/suất tặng phẩm.
ðiều 16. ðối với các ñoàn khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam do
khách tự túc mọi chi phí
Cơ quan, ñơn vị có ñoàn ñến làm việc chi tiếp xã giao các buổi ñoàn ñến làm
việc theo quy ñịnh tại ðiều 8 Quy ñịnh này.
Chương IV
CHẾ ðỘ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ TỔ CHỨC LUÂN PHIÊN GIỮA CÁC NƯỚC
MÀ VIỆT NAM ðĂNG CAI TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM VÀ DO LÃNH ðẠO
ðẢNG, NHÀ NƯỚC CHỦ TRÌ
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ðiều 17. Mức chi ñối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ
hội nghị cấp thượng ñỉnh
1. Tiền bồi dưỡng phục vụ hội nghị: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên
(bao gồm cả lực lượng bảo vệ, lái xe (trừ lái xe của xe ñi thuê), lễ tân, tình nguyện
viên, sỹ quan liên lạc và các nhân viên khác) trực tiếp tham gia phục vụ hội nghị (bao
gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy ñịnh) ñược hưởng tiền bồi dưỡng làm nhiệm
vụ theo danh sách phê duyệt của người có thẩm quyền, mức chi từ 150.000
ñồng/ngày/người ñến 300.000 ñồng/ngày/người. Số lượng và mức chi cụ thể cho mỗi
cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ hội nghị ñược quy ñịnh trong kế
hoạch, ñề án tổ chức hội nghị. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau
trong một ngày, thì chỉ ñược hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.
2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ hội nghị tại
ñịa phương khác không phải nơi cư trú nếu ñã ñược hưởng bồi dưỡng làm nhiệm vụ
thì không thanh toán phụ cấp lưu trú theo quy ñịnh tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC
ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND
ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
3. Chế ñộ thuê phòng nghỉ: Thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 11 Quy
ñịnh này. Trường hợp ñặc biệt do yêu cầu ñối ngoại, ñảm bảo an ninh, an toàn theo
phương án ñã ñược quy ñịnh trong kế hoạch, ñề án tổ chức hội nghị thì ñược chi thuê
phòng nghỉ theo hóa ñơn thực tế và phải ñảm bảo trong phạm vi dự toán ñã ñược cấp
có thẩm quyền phê duyệt.
4. Trường hợp cần thiết, Ban tổ chức hội nghị bố trí ăn tập trung cho bảo vệ, lái
xe (trừ lái xe của xe ñi thuê), lễ tân, tình nguyện viên, sỹ quan liên lạc và các nhân
viên khác trực tiếp tham gia phục vụ hội nghị theo kế hoạch, ñề án tổ chức hội nghị,
thì thực hiện mức chi tiền ăn là 260.000 ñồng/người/ngày (ñã bao gồm ñồ uống);
không phát tiền nếu không ăn tập trung.
5. Chi hỗ trợ cước ñiện thoại di ñộng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân
viên phục vụ hội nghị: Mức chi áp dụng khoán trong thời gian tổ chức hội nghị cấp
thượng ñỉnh theo mức từ 300.000 ñồng/người ñến 500.000 ñồng/người/cả ñợt phục
vụ hội nghị tùy theo mức ñộ nhiệm vụ ñược phân công. Mức khoán chi cước ñiện
thoại di ñộng cho mỗi vị trí công việc ñược quy ñịnh trong kế hoạch, ñề án tổ chức
hội nghị.
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ðiều 18. Mức chi ñối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ
hội nghị cấp Bộ trưởng
1. Tiền bồi dưỡng phục vụ hội nghị: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên
(bao gồm cả lực lượng bảo vệ, lái xe (trừ lái xe của xe ñi thuê), lễ tân, tình nguyện
viên, sỹ quan liên lạc và các nhân viên khác) trực tiếp tham gia phục vụ hội nghị (bao
gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy ñịnh) ñược hưởng tiền bồi dưỡng làm nhiệm
vụ theo danh sách phê duyệt của người có thẩm quyền, mức chi từ 150.000
ñồng/ngày/người ñến 300.000 ñồng/ngày/người. Số lượng và mức chi cụ thể cho mỗi
cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ hội nghị ñược quy ñịnh trong kế
hoạch, ñề án tổ chức hội nghị. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau
trong một ngày, thì chỉ ñược hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.
2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ hội nghị tại
ñịa phương khác không phải nơi cư trú nếu ñã ñược hưởng bồi dưỡng làm nhiệm vụ
thì không thanh toán phụ cấp lưu trú theo quy ñịnh tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC
ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND
ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
3. Chế ñộ thuê phòng nghỉ: Thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 11 Quy
ñịnh này. Trường hợp ñặc biệt do yêu cầu ñối ngoại, ñảm bảo an ninh, an toàn theo
phương án ñã ñược quy ñịnh trong kế hoạch, ñề án tổ chức hội nghị thì ñược chi thuê
phòng nghỉ theo hóa ñơn thực tế và phải ñảm bảo trong phạm vi dự toán ñã ñược cấp
có thẩm quyền phê duyệt.
4. Trường hợp cần thiết, Ban tổ chức hội nghị bố trí ăn tập trung cho bảo vệ, lái
xe (trừ lái xe của xe ñi thuê), lễ tân, tình nguyện viên, sỹ quan liên lạc và các nhân
viên khác trực tiếp tham gia phục vụ hội nghị theo kế hoạch, ñề án tổ chức hội nghị,
thì thực hiện mức chi tiền ăn là 260.000 ñồng/người/ngày (ñã bao gồm ñồ uống).
Không phát tiền, nếu không ăn tập trung;
5. Chi hỗ trợ cước ñiện thoại di ñộng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân
viên phục vụ hội nghị: Mức chi áp dụng khoán trong thời gian diễn ra mỗi hội nghị
Bộ trưởng theo mức từ 200.000 ñồng/người ñến 300.000 ñồng/người/cả ñợt phục vụ
hội nghị. Mức khoán chi cước ñiện thoại di ñộng cho mỗi vị trí công việc ñược quy
ñịnh trong kế hoạch, ñề án tổ chức hội nghị.
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ðiều 19. Chi tổ chức các hoạt ñộng bên lề hội nghị cấp thượng ñỉnh
1. ðối với các ñại biểu tham dự
a) Chi tiền ñồ uống, hoa quả, bánh ngọt: 100.000 ñồng/người/buổi;
b) Chi chiêu ñãi: Mỗi hoạt ñộng bên lề chỉ tổ chức một bữa tiệc chiêu ñãi (bao
gồm cả ñồ uống). Mức chi: 1.400.000 ñồng/người;
2. ðối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ các hoạt ñộng bên
lề hội nghị cấp thượng ñỉnh
a) Tiền bồi dưỡng phục vụ hội nghị: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên
(bao gồm cả lực lượng bảo vệ, lái xe (trừ lái xe của xe ñi thuê), lễ tân, tình nguyện
viên, sỹ quan liên lạc và các nhân viên khác) trực tiếp tham gia phục vụ hội nghị (bao
gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy ñịnh) ñược hưởng tiền bồi dưỡng làm nhiệm
vụ theo danh sách phê duyệt của người có thẩm quyền, mức chi từ 150.000
ñồng/ngày/người ñến 300.000 ñồng/ngày/người. Số lượng và mức chi cụ thể cho mỗi
cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ hội nghị ñược quy ñịnh trong kế
hoạch, ñề án tổ chức hội nghị. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau
trong một ngày, thì chỉ ñược hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.
b) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ hội nghị tại
ñịa phương khác không phải nơi cư trú nếu ñã ñược hưởng bồi dưỡng làm nhiệm vụ
thì không thanh toán phụ cấp lưu trú theo quy ñịnh tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC
ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND
ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
c) Chế ñộ thuê phòng nghỉ: Thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 11 Quy
ñịnh này. Trường hợp ñặc biệt do yêu cầu ñối ngoại, ñảm bảo an ninh, an toàn theo
phương án ñã ñược quy ñịnh trong kế hoạch, ñề án tổ chức hội nghị thì ñược chi thuê
phòng nghỉ theo hóa ñơn thực tế và phải ñảm bảo trong phạm vi dự toán ñã ñược cấp
có thẩm quyền phê duyệt.
d) Trường hợp cần thiết, Ban tổ chức hội nghị bố trí ăn tập trung cho bảo vệ, lái
xe (trừ lái xe của xe ñi thuê), lễ tân, tình nguyện viên, sỹ quan liên lạc và các nhân
viên khác trực tiếp tham gia phục vụ hội nghị theo kế hoạch, ñề án tổ chức hội nghị,
thì thực hiện mức chi tiền ăn là 260.000 ñồng/người/ngày (ñã bao gồm ñồ uống).
Không phát tiền, nếu không ăn tập trung.
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ñ) Chi hỗ trợ cước ñiện thoại di ñộng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân
viên phục vụ hội nghị: Mức chi áp dụng như mức khoán phục vụ hội nghị cấp Bộ
trưởng quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 18 Quy ñịnh này.
ðiều 20. Chi tổ chức các hội nghị cấp dưới cấp Bộ trưởng (như: Hội nghị
SOM, SEOM và các hội nghị tương tự khác)
1. ðối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ hội nghị
a) Tiền bồi dưỡng phục vụ hội nghị: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên
(bao gồm cả lực lượng bảo vệ, lái xe (trừ lái xe của xe ñi thuê), lễ tân, tình nguyện
viên, sỹ quan liên lạc và các nhân viên khác) trực tiếp tham gia phục vụ hội nghị (bao
gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy ñịnh) ñược hưởng tiền bồi dưỡng làm nhiệm
vụ theo danh sách phê duyệt của người có thẩm quyền, mức chi từ 150.000
ñồng/ngày/người ñến 300.000 ñồng/ngày/người. Số lượng và mức chi cụ thể cho mỗi
cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ hội nghị ñược quy ñịnh trong kế
hoạch, ñề án tổ chức hội nghị. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau
trong một ngày, thì chỉ ñược hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.
b) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ hội nghị tại
ñịa phương khác không phải nơi cư trú nếu ñã ñược hưởng bồi dưỡng làm nhiệm vụ
thì không thanh toán phụ cấp lưu trú theo quy ñịnh tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC
ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND
ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
c) Chế ñộ thuê phòng nghỉ: Thực hiện theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 11 Quy
ñịnh này.
d) Trường hợp cần thiết, Ban tổ chức hội nghị bố trí ăn tập trung cho bảo vệ, lái
xe (trừ lái xe của xe ñi thuê), lễ tân, tình nguyện viên, sỹ quan liên lạc và các nhân
viên khác trực tiếp tham gia phục vụ hội nghị theo kế hoạch, ñề án tổ chức hội nghị,
thì thực hiện mức chi tiền ăn là 260.000 ñồng/người/ngày (ñã bao gồm ñồ uống);
không phát tiền nếu không ăn tập trung.
ñ) Chi hỗ trợ cước ñiện thoại ñối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên
phục vụ hội nghị thực hiện theo quy ñịnh như ñối với hội nghị cấp thượng ñỉnh quy
ñịnh tại quy ñịnh tại Khoản 5 ðiều 17 Quy ñịnh này.
ðiều 21. Các khoản chi khác liên quan ñến công tác tổ chức hội nghị
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1. Chi dịch thuật theo quy ñịnh tại ðiều 9 Quy ñịnh này.
2. Chi chế ñộ công tác phí trong nước của bộ phận tổ chức hội nghị thực hiện
theo quy ñịnh tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ
Tài chính, Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội
ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
3. Chi tặng phẩm theo mức chi quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 10 Quy ñịnh này.
Chương V
CHẾ ðỘ CHI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ TỔ CHỨC TẠI VIỆT NAM
(TRỪ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LUÂN PHIÊN TẠI CHƯƠNG IV NGHỊ QUYẾT
NÀY) VÀ CHẾ ðỘ ðỐI VỚI CÁC ðOÀN ðÀM PHÁN
ðiều 22. Hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam do phía Việt Nam ñài thọ
toàn bộ chi phí
1. ðối với khách mời là ñại biểu quốc tế do phía Việt Nam ñài thọ ñược áp dụng
nội dung và mức chi quy ñịnh tại Chương II Quy ñịnh này.
2. Chi giải khát giữa giờ (áp dụng cho cả ñại biểu và phiên dịch phía Việt Nam):
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 8 Quy ñịnh này.
3. Chế ñộ ñối với cán bộ phía Việt Nam tham gia ñón, tiếp khách quốc tế, phục
vụ các hội nghị quốc tế.
a) Chi thuê phòng nghỉ, chi phí ñi lại, phụ cấp lưu trú thực hiện theo quy ñịnh tại
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy ñịnh
chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi hội nghị; Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND ngày
07 tháng 12 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và quy chế chi
tiêu nội bộ của cơ quan, ñơn vị chủ trì tổ chức hội nghị;
b) Chi làm thêm giờ (nếu có): Thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư liên tịch số
08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.
c) Riêng ñối với hội nghị cấp Bộ trưởng trở lên, cán bộ Việt Nam ñược hưởng
các chế ñộ sau:
- Tiêu chuẩn ăn: Trường hợp ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt chương trình, ñề
án tổ chức ñón ñoàn, tổ chức hội nghị ñồng ý cho phép bố trí ăn tập trung cho lực lượng
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phục vụ (an ninh, bảo vệ, y tế, phục vụ, lái xe, lễ tân, tình nguyện viên, sỹ quan liên lạc
và các lực lượng phục vụ khác quy ñịnh trong kế hoạch, ñề án tổ chức hội nghị) trong
những ngày diễn ra hội nghị chính thức, thì ñược chi tiền ăn theo mức 260.000
ñồng/người/ngày. Không phát tiền nếu không tổ chức ăn tập trung.
- Tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên
(bao gồm cả lực lượng bảo vệ, lái xe (trừ lái xe của xe ñi thuê), lễ tân, tình nguyện
viên, sỹ quan liên lạc và các nhân viên khác) trực tiếp tham gia phục vụ hội nghị (bao
gồm cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy ñịnh) ñược hưởng tiền bồi dưỡng làm nhiệm
vụ theo danh sách phê duyệt của người có thẩm quyền, mức chi từ 100.000
ñồng/ngày/người ñến 200.000 ñồng/ngày/người. Số lượng và mức chi cụ thể cho mỗi
cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ hội nghị ñược quy ñịnh trong kế
hoạch, ñề án tổ chức hội nghị. Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau
trong một ngày, thì chỉ ñược hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.
Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phục vụ hội nghị tại ñịa
phương khác không phải nơi cư trú nếu ñã ñược hưởng bồi dưỡng làm nhiệm vụ thì
không thanh toán phụ cấp lưu trú theo quy ñịnh tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày
28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND ngày
07 tháng 12 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
ðiều 23. Hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam do phía Việt Nam và phía
nước ngoài phối hợp tổ chức
ðối với những nội dung chi thuộc trách nhiệm của phía Việt Nam thì căn cứ vào
chế ñộ chi tiêu hiện hành và các mức chi ñược quy ñịnh tại ðiều 22 Quy ñịnh này ñể
thực hiện.
ðiều 24. Chế ñộ ñối với cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam tham gia
ñoàn ñàm phán về công tác biên giới lãnh thổ; ñàm phán gia nhập các Tổ chức
Quốc tế; ñàm phán ký kết các Hiệp ñịnh song phương, ña phương
1. ðối với ñoàn ñàm phán tổ chức ở trong nước
a) Chi tiền bồi dưỡng: Tuỳ theo tính chất công việc khẩn trương, phức tạp của mỗi
ñoàn ñàm phán, thủ trưởng cơ quan, ñơn vị chủ trì ñàm phán quyết ñịnh chi bồi dưỡng
200.000 ñồng/người/buổi cho các thành viên và các cán bộ tham gia phục vụ ñoàn ñàm
phán trong những ngày tham gia phiên họp chuẩn bị và các phiên ñàm phán chính thức
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và tự sắp xếp trong phạm vi dự toán ñược cấp có thẩm quyền giao.
b) Tiêu chuẩn phòng nghỉ, chế ñộ phụ cấp lưu trú, chế ñộ ñi lại và các chi phí
khác phục vụ ñoàn ñàm phán: Thực hiện theo quy ñịnh tại Thông tư số 40/2017/TTBTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính, Nghị quyết số 13/2017/NQ-HðND
ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và quy chế
chi tiêu nội bộ của cơ quan, ñơn vị chủ trì tổ chức ñàm phán.
2. ðối với ñoàn ñàm phán tổ chức ở nước ngoài
Tuỳ theo tính chất công việc khẩn trương, phức tạp của mỗi ñoàn ñàm phán, thủ
trưởng cơ quan, ñơn vị chủ trì ñàm phán quyết ñịnh chi bồi dưỡng cho các thành viên
trực tiếp tham gia ñoàn ñàm phán trong những ngày tham gia phiên họp chuẩn bị tổ
chức ở trong nước mức 150.000 ñồng/người/buổi và tự sắp xếp trong phạm vi dự
toán ñược cấp có thẩm quyền giao.
Chương VI
CHI TIẾP KHÁCH TRONG NƯỚC
ðiều 25. Chi giải khát
Chi giải khát, mức chi: 30.000 ñồng/buổi (nửa ngày)/người.
ðiều 26. Chi mời cơm
Mức chi mời cơm: 300.000 ñồng/suất (ñã bao gồm ñồ uống).
ðiều 27. Chi phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp tiếp khách dân tộc
thiểu số
Trong trường hợp phải ñi thuê phiên dịch (dịch nói) từ tiếng Việt sang tiếng dân
tộc thiểu số và ngược lại, mức thuê phiên dịch áp dụng bằng mức thuê người dẫn
ñường kiêm phiên dịch tiếng dân tộc quy ñịnh tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30
tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy ñịnh lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết
toán kinh phí thực hiện các cuộc ñiều tra thống kê, Tổng ñiều tra thống kê quốc gia,
Nghị quyết số 06/2018/NQ-HðND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội ñồng nhân
dân thành phố ban hành quy ñịnh về nội dung và mức chi của các cuộc ñiều tra thống
kê do ngân sách thành phố bảo ñảm.
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Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 28. ðiều khoản thi hành
1. Kho bạc nhà nước kiểm soát chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ
chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế ñộ tiếp khách trong nước của các cơ quan, ñơn
vị theo quy ñịnh.
2. Khi các văn bản quy ñịnh về chế ñộ, ñịnh mức chi dẫn chiếu ñể áp dụng tại
quy ñịnh này ñược sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo
các văn bản sửa ñổi, bổ sung hoặc thay thế.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, ñơn vị kịp
thời báo cáo, ñề xuất gửi Sở Tài chính ñể tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố
báo cáo Hội ñồng nhân dân thành phố xem xét sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./.
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 26.03.2020 10:28:30 +07:00
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2019/NQ-HðND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về chi thu nhập tăng thêm cho
cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị,
tổ chức chính trị - xã hội và ñơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý
ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND ngày 16 tháng 3 năm 2018
của Hội ñồng nhân dân thành phố

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY
(Từ ngày 07 ñến ngày 09 tháng 12 năm 2019)
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội
về thí ñiểm cơ chế, chính sách ñặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng
nhân dân thành phố về quy ñịnh chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên
chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và
ñơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý;
Xét Tờ trình số 5003/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân thành phố về ban hành Nghị quyết sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh về
chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà
nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và ñơn vị sự nghiệp công lập do
thành phố quản lý ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND ngày 16 tháng
3 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân thành phố, Báo cáo thẩm tra số 727/BC-HðND ngày
06 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân thành phố, ý
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kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Sửa ñổi một số ñiều của Quy ñịnh chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ,
công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính
trị - xã hội và ñơn vị sự nghiệp công lập do Thành phố quản lý ban hành kèm theo
Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân
thành phố, như sau:
1. Sửa ñổi Khoản 3 ðiều 4 như sau:
“3. Năm 2020: Hệ số ñiều chỉnh tăng thu nhập ñể thực hiện cơ chế ñặc thù tại
từng ñơn vị tối ña là 1,2 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ (tiền lương
theo ngạch bậc, chức vụ là tiền lương ñã bao gồm tăng lương theo lộ trình của Chính
phủ).
Từ năm 2021 ñến hết thời gian thí ñiểm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày
24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, căn cứ khả năng cân ñối của Thành phố, trong
dự toán ngân sách hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Hội ñồng nhân
dân thành phố quyết ñinh hệ số thu nhập tăng thêm ñảm bảo không thấp hơn 1,2 và
không vượt quá 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.”
2. Sửa ñổi ðiều 7 như sau:
“ðiều 7. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 ñến ngày 31 tháng
12 năm 2020 chi thu nhập tăng thêm theo lộ trình và duy trì ñến hết thời gian thí
ñiểm theo Nghị quyết số 54/2017QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về
thí ñiểm cơ chế, chính sách ñặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh” .
ðiều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện:
Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết
này; trong ñó cần quan tâm những nội dung sau:
1. ðảm bảo chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trên cơ sở
năng suất, hiệu quả lao ñộng trong khả năng, phạm vi cân ñối ngân sách thành phố;
tương xứng với năng suất lao ñộng, khuyến khích, tạo ñộng lực cho cán bộ, công
chức, viên chức của thành phố ñáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc. Từ ñó góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt ñộng quản lý nhà nước, thực hiện mục tiêu phục vụ nhân dân,
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thu hút nhân tài phục vụ tốt cho sự phát triển bền vững của thành phố.
2. Tiếp tục quan tâm việc triển khai thực hiện khoản 3, 4, 5 ðiều 8 Quy ñịnh ban
hành kèm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HðND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của
Hội ñồng nhân dân thành phố; cụ thể:
“3. Có chế ñộ kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi thu nhập bình quân tăng
thêm cho cán bộ, công chức, viên chức;
4. Sau một năm thực hiện, tổ chức khảo sát, ñánh giá kết quả thực hiện; trong
ñó chọn một số ñơn vị ñể ñánh giá, ño lường hiệu quả công việc, hiệu suất làm việc,
năng suất lao ñộng từng cán bộ, công chức, viên chức và ñơn vị.
5. ðịnh kỳ hàng năm báo cáo Hội ñồng nhân dân thành phố kết quả thực hiện
và nguồn cải cách tiền lương còn dư của thành phố.”
Trong ñó lưu ý rà soát việc trích lập nguồn cải cách tiền lương tại các cơ quan, ñơn vị
(ñặc biệt là các ñơn vị sự nghiệp công lập) ñảm bảo ñúng theo quy ñịnh.
ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ ñại biểu và ñại
biểu Hội ñồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực
hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ
họp thứ mười bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019. Nghị quyết này có hiệu lực
từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 26.03.2020 10:28:42 +07:00
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2019/NQ-HðND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bãi bỏ văn bản

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY
(Từ ngày 07 ñến ngày 09 tháng 12 năm 2019)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
Quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Xét Tờ trình số 5060/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân
thành phố về việc ñề xuất bãi bỏ một số văn bản không còn phù hợp với quy ñịnh hiện
hành; Báo cáo thẩm tra số 731/BC-HðND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh
tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội
ñồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Nay bãi bỏ 04 Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân thành phố, gồm:
1. Nghị quyết số 16/2013/NQ-HðND ngày 17 tháng 3 năm 2013 của Hội ñồng
nhân dân thành phố về tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ ñường bộ (chiều xe ñi ra)
thuộc dự án BOT Cầu ñường Bình Triệu 2 (phần 1, giai ñoạn 2).
2. Nghị quyết số 26/2013/NQ-HðND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội ñồng
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nhân dân thành phố về ñiều chỉnh mức thu phí sử dụng dịch vụ ñường bộ tại các trạm
thu phí trên Xa lộ Hà Nội và tại cầu Bình Triệu theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày
14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính.
3. Nghị quyết số 22/2014/NQ-HðND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội ñồng
nhân dân thành phố về ñiều chỉnh mức tăng thu phí tại Trạm thu phí BOT An Sương
- An Lạc.
4. Nghị quyết số 30/2014/NQ-HðND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Hội
ñồng nhân dân thành phố về mức thu phí sử dụng ñường bộ tại Trạm thu phí qua cầu
Phú Mỹ theo Thông tư số 159/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết
này theo ñúng quy ñịnh pháp luật; ñồng thời khẩn trương ban hành mức giá cụ thể cho
dịch vụ sử dụng ñường bộ tại các Trạm thu phí nêu trên ñể ñảm bảo công tác hành thu
ñược liên tục.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu giá dịch vụ sử dụng ñường bộ
của các ñơn vị.
ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban, Tổ ñại biểu và ñại biểu Hội
ñồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện
Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX,
kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2020./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 26.03.2020 10:28:57 +07:00
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2020/NQ-HðND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về thông qua Bảng giá ñất trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
giai ñoạn 2020 - 2024

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM
(Ngày 15 tháng 01 năm 2020)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai năm 2013;
Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh về giá ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 46/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh về thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 47/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất;
Căn cứ Nghị ñịnh số 135/2016/Nð-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
Căn cứ Nghị ñịnh số 01/2017/Nð-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai;
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Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2017/Nð-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ
quy ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu tiền thuê ñất, thuê mặt nước trong khu kinh tế,
khu công nghệ cao;
Căn cứ Nghị ñịnh số 123/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính
phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh về thu tiền sử dụng ñất, thu
tiền thuê ñất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị ñịnh số 96/2019/Nð-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính
phủ quy ñịnh về khung giá ñất;
Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy ñịnh chi tiết phương pháp ñịnh giá ñất; xây dựng, ñiều
chỉnh bảng giá ñất; ñịnh giá ñất cụ thể và tư vấn xác ñịnh giá ñất;
Xét Tờ trình số 5462/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân thành phố về thông qua Bảng giá ñất trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai
ñoạn 2020 - 2024; Báo cáo thẩm tra số …/BC-HðND ngày 14 tháng 01 năm 2020 của
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân thành phố; ý kiến thảo luận của ñại biểu
Hội ñồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua Bảng giá ñất trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai
ñoạn 2020 - 2024 nêu tại Tờ trình số 5462/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của
Ủy ban nhân dân thành phố.
ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bảng giá ñất trên ñịa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2020 - 2024 theo thẩm quyền và tổ chức triển khai
thực hiện ñảm bảo ñúng quy ñịnh pháp luật hiện hành.
Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm ñảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng
Bảng giá ñất giai ñoạn 2020 - 2024 trình Hội ñồng nhân dân thành phố thông qua; ban
hành Bảng giá ñất giai ñoạn 2020 - 2024 theo ñúng quy ñịnh pháp luật.
ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban, Tổ ñại biểu và ñại biểu Hội
ñồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa IX, kỳ
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họp thứ mười tám thông qua ngày 15 tháng 01 năm 2020; có hiệu lực từ ngày 25
tháng 01 năm 2020 và thay thế Nghị quyết số 29/2014/NQ-HðND ngày 30 tháng 12
năm 2014 của Hội ñồng nhân dân thành phố về Bảng giá các loại ñất trên ñịa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2015./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 26.03.2020 10:29:10 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37/2019/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Theo ñề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 6079/TTr-SGTVT ngày
03 tháng 12 năm 2019; ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Công văn số 6943/STPVB ngày 27 tháng 11 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay bãi bỏ 02 Quyết ñịnh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
ban hành có nội dung không còn phù hợp, gồm:
- Quyết ñịnh số 4035/Qð-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân
dân thành phố về tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ ñường bộ (chiều xe ñi ra) thuộc dự
án BOT Cầu ñường Bình Triệu 2 (phần 1, giai ñoạn 2).
- Quyết ñịnh số 7118/Qð-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 về ñiều chỉnh mức
thu phí sử dụng dịch vụ ñường bộ tại các trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội và tại cầu
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Bình Triệu theo quy ñịnh tại Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm
2013 của Bộ Tài chính.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban
- ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Tổng Giám ñốc
Công ty Cổ phần ðầu tư Hạ tầng kỹ thuật thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Văn Hoan

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 26.03.2020 10:29:19 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38/2019/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng
của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật ðấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị ñịnh số 193/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Hợp tác xã; Nghị ñịnh số 107/2017/NðCP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị
ñịnh số 193/2013/Nð-CP;
Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2014/Nð-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2014/Nð-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của luật ñấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị ñịnh số 78/2015/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
về ñăng ký doanh nghiệp;
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Căn cứ Nghị ñịnh số 96/2015/Nð-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHðT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế
hoạch và ðầu tư quy ñịnh chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHðT-BNV ngày 11 tháng 12 năm
2015 của liên Bộ Kế hoạch và ðầu tư, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và ðầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31 tháng 12 năm
2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị
xã, thành phố thuộc tỉnh;
Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BKHðT ngày 08 tháng 02 năm 2019 của Bộ Kế
hoạch và ðầu tư về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 20/2015/TTBKHðT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn về ñăng
ký doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BKHðT ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Bộ Kế
hoạch và ðầu tư sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHðT
ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn về ñăng ký hợp tác
xã và chế ñộ báo cáo tình hình hoạt ñộng của hợp tác xã;
Theo ñề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4466/TTr-SNV ngày 04 tháng 11 năm
2019 và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Công văn số 5990/STP-VB ngày 16
tháng 10 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt
ñộng của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện (gọi tắt là
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Phòng Tài chính - Kế hoạch).
ðiều 2. Căn cứ Quy chế (mẫu) này, Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ ñạo xây
dựng và quyết ñịnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tài chính - Kế
hoạch phù hợp với tình hình cụ thể tại ñịa phương.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Quyết
ñịnh này thay thế Quyết ñịnh số 01/2011/Qð-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2011 của
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của
Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Nội vụ, Thủ
trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến

CÔNG BÁO/Số 43+44/Ngày 15-02-2020

45

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ (MẪU)
Tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tài chính - Kế hoạch
thuộc Ủy ban nhân dân quận (huyện)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 38/2019/Qð-UBND
ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương I
VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
ðiều 1. Vị trí
Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
quận - huyện.
Phòng Tài chính - Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ ñạo, quản
lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác
của Ủy ban nhân dân quận - huyện; ñồng thời chịu sự chỉ ñạo, kiểm tra, hướng dẫn về
chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính, chịu sự chỉ ñạo,
kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và ñầu tư của
Sở Kế hoạch và ðầu tư.
ðiều 2. Chức năng
Phòng Tài chính - Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân
quận - huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế
hoạch và ñầu tư; ñăng ký kinh doanh, ñăng ký doanh nghiệp; tổng hợp và thống nhất
quản lý các vấn ñề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân theo
quy ñịnh của pháp luật.
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
ðiều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn
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Phòng Tài chính - Kế hoạch có nhiệm vụ và quyền hạn sau ñây:
1. Trình Ủy ban nhân dân quận - huyện:
a) Ban hành các quyết ñịnh, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về
lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành
chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.
b) Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của quận huyện; ñề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh
vực kế hoạch và ñầu tư trên ñịa bàn quận - huyện, phù hợp với quy hoạch thành phố ñã
phê duyệt.
c) Dự thảo các quyết ñịnh, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính
sách, pháp luật và các quy ñịnh của Ủy ban nhân dân quận - huyện, Sở Kế hoạch và
ðầu tư về công tác kế hoạch và ñầu tư trên ñịa bàn.
2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện các chương trình, danh mục, dự
án ñầu tư trên ñịa bàn; thẩm ñịnh và chịu trách nhiệm về chủ trương ñầu tư, quyết
ñịnh ñầu tư dự án, kế hoạch ñầu tư trên ñịa bàn thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện; thẩm ñịnh và chịu trách nhiệm về nội dung các
văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
ñối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết ñịnh ñầu tư; thẩm
ñịnh hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả
ñánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả ñánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà
thầu ñối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân quận - huyện là chủ ñầu tư;
hoặc tham mưu chủ ñầu tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có ñủ năng lực và
kinh nghiệm ñể thẩm ñịnh ñối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân quận
- huyện là chủ ñầu tư.
3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương
trình, cơ chế, các quy hoạch, dự án, ñề án ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt;
thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp Ủy ban nhân
dân quận - huyện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và
ñầu tư trên ñịa bàn.
4. Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước ñối với những khoản thu ñược
phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách
phường - xã, thị trấn, phương án phân bổ ngân sách quận - huyện trình Ủy ban nhân
dân quận - huyện; lập dự toán ngân sách ñiều chỉnh trong trường hợp cần thiết ñể
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trình Ủy ban nhân dân quận - huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách ñã ñược
quyết ñịnh.
5. Hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị dự toán thuộc quận - huyện, Ủy ban nhân dân
phường - xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình Ủy ban
nhân dân quận - huyện dự toán ngân sách quận - huyện theo hướng dẫn của Sở Tài
chính.
6. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế ñộ
kế toán của chính quyền phường - xã, thị trấn, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập
thể và các cơ quan, ñơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc quận - huyện.
7. Cung cấp thông tin, xúc tiến ñầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận ñộng các nhà ñầu tư trong và ngoài nước ñầu tư
vào ñịa bàn quận - huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức
làm công tác kế hoạch và ñầu tư phường - xã, thị trấn.
8. Thẩm tra quyết toán các dự án ñầu tư do quận - huyện quản lý; thẩm ñịnh
quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách quận - huyện; tổng
hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên ñịa bàn quận - huyện và
quyết toán thu, chi ngân sách cấp quận - huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân
sách quận - huyện và quyết toán thu, chi ngân sách phường - xã, thị trấn) báo cáo Ủy
ban nhân dân quận - huyện ñể trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.
Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện phê duyệt quyết
toán ñối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án ñầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có
tính chất ñầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách quận - huyện quản lý.
9. Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân:
a) Cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể, hộ
kinh doanh cá thể và ñăng ký hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên ñịa bàn theo quy ñịnh
của pháp luật;
b) Tổng hợp theo dõi, ñánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ
chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt ñộng của doanh
nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, trên ñịa bàn quận huyện;
c) Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo nội dung trong hồ sơ ñăng ký trên
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phạm vi ñịa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh
nghiệp; xác minh nội dung ñăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng ñại diện và
ñịa ñiểm kinh doanh của doanh nghiệp trên phạm vi ñịa bàn theo yêu cầu của Phòng
ðăng ký kinh doanh Thành phố;
d) ðịnh kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và ðầu tư gửi các Sở,
ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân
thành phố và Bộ Kế hoạch và ðầu tư.
10. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách
nhà nước trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật.
11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và ñánh giá ñầu tư;
kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và ñầu tư trên ñịa bàn quận - huyện; giải
quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm tổ chức,
hướng dẫn cán bộ, công chức làm công tác giám sát, ñánh giá dự án ñầu tư, giám sát
cộng ñồng phường, xã, thị trấn và các chủ ñầu tư thuộc phạm vi quản lý của quận huyện.
12. ðịnh giá tài sản khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
13. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành
pháp luật tài chính; giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về tài chính theo quy ñịnh của pháp luật.
14. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, ñơn vị sự nghiệp thuộc
quận - huyện quản lý theo quy ñịnh của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết ñịnh theo thẩm quyền việc
mua sắm, thuê, thu hồi, ñiều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.
15. Quản lý nguồn kinh phí ñược ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài
chính theo quy ñịnh của pháp luật.
16. Quản lý giá theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố; kiểm tra việc
chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh
hoạt ñộng trên ñịa bàn; tổ chức thực hiện ñăng ký giá, kê khai giá theo phân công,
phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy ñịnh của pháp luật; chủ trì thực
hiện thẩm ñịnh giá ñối với tài sản nhà nước tại ñịa phương theo phân cấp của Ủy ban
nhân dân thành phố.
17. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ
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thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ ñược giao.
18. Thực hiện chế ñộ thông tin báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình hình thực
hiện nhiệm vụ ñược giao với Ủy ban nhân dân quận - huyện, Sở Kế hoạch và ðầu tư,
Sở Tài chính theo quy ñịnh.
19. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức, tài chính, tài sản ñược
giao theo quy ñịnh của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân
dân quận - huyện.
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính,
kế hoạch và ñầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân
quận - huyện và theo quy ñịnh của pháp luật.
Chương III
TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
ðiều 4. Tổ chức bộ máy
Phòng Tài chính - Kế hoạch có Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng
và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
1. Trưởng phòng là người ñứng ñầu phòng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban
nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện và trước pháp luật về việc thực
hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao và toàn bộ hoạt ñộng của phòng.
Cụ thể hóa việc thực hiện trách nhiệm giải trình trong nội quy, quy chế làm việc
của phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tài chính - Kế
hoạch.
Tổ chức, chỉ ñạo, ñôn ñốc, kiểm tra công chức thuộc quyền quản lý thực hiện
hiện nghiêm túc các quy ñịnh về trách nhiệm giải trình và xử lý trong trường hợp vi
phạm quy ñịnh về trách nhiệm giải trình.
2. Các Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước
Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ ñược Trưởng phòng phân công; khi
Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng ñược Trưởng phòng ủy nhiệm ñiều
hành các hoạt ñộng của phòng.
3. Trong số các lãnh ñạo phòng (Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng) phải
có ít nhất 01 người ñược phân công chuyên trách quản lý, chỉ ñạo thực hiện các
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nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính; có ít nhất 01 người ñược phân công
phụ trách về lĩnh vực kế hoạch và ñầu tư.
4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận - huyện quyết ñịnh theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban
nhân dân thành phố ban hành và theo quy ñịnh của pháp luật.
5. Việc ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức,
nghỉ hưu và thực hiện các chế ñộ, chính sách khác ñối với Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết ñịnh theo quy ñịnh
của pháp luật.
ðiều 5. Biên chế
1. Biên chế công chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch do Chủ tịch Ủy ban nhân
dân quận - huyện quyết ñịnh, ñược giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng,
nhiệm vụ, phạm vi hoạt ñộng và thuộc tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ
chức hành chính của quận - huyện ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2. Việc bố trí công tác ñối với công chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch phải
căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức và phẩm chất, trình ñộ, năng lực
của công chức.
3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công
chức ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì,
phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy ñịnh của
pháp luật bảo ñảm thực hiện nhiệm vụ ñược giao, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chương IV
CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
ðiều 6. Chế ñộ làm việc
1. Trưởng phòng phụ trách, ñiều hành chung các hoạt ñộng của phòng và phụ
trách những công tác trọng tâm.
Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác ñược Trưởng phòng
phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh trên lĩnh vực ñược phân công
phụ trách.
2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan ñến nội
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dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ ñộng bàn bạc
thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết ñịnh các vấn ñề chưa nhất
trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn ñề mới phát sinh mà chưa có chủ
trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.
3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên giải
quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu ñó ñược
thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách biết.
ðiều 7. Chế ñộ sinh hoạt hội họp
1. Hàng tuần, lãnh ñạo phòng họp giao ban một lần ñể ñánh giá việc thực hiện nhiệm
vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.
2. Sau khi giao ban lãnh ñạo phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng trực
tiếp phụ trách ñể ñánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống
nhất lịch công tác.
3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần.
4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh ñạo phòng trực
tiếp phê duyệt.
5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch
công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung làm việc ñược Phòng chuẩn bị chu
ñáo ñể giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng chuyên
môn của Phòng.
ðiều 8. Mối quan hệ công tác
1. ðối với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính
Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên
môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, thực hiện việc báo cáo
công tác chuyên môn ñịnh kỳ và theo yêu cầu của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư,
Sở Tài chính.
2. ðối với Hội ñồng nhân dân quận - huyện
Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội
ñồng nhân dân quận - huyện khi ñược yêu cầu.
3. ðối với Ủy ban nhân dân quận - huyện
Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu sự lãnh ñạo, chỉ ñạo trực tiếp và toàn diện của
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Ủy ban nhân dân quận - huyện về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của
phòng.
Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ ñạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó
Chủ tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với thường trực Ủy ban nhân
dân quận - huyện về những mặt công tác ñã ñược phân công;
Theo ñịnh kỳ phải báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân quận - huyện về
nội dung công tác của phòng và ñề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên
môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.
4. ðối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện
Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, theo chức
năng nhiệm vụ, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân quận - huyện, nhằm
ñảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận - huyện.
Trong trường hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp giải quyết công việc,
nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng
Phòng Tài chính - Kế hoạch tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân
quận - huyện xem xét, quyết ñịnh.
5. ðối với các ñơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên quan ñến
chức năng quản lý trên ñịa bàn quận - huyện
Trực tiếp hướng dẫn, giải quyết các vấn ñề liên quan ñến lĩnh vực quản lý nhà
nước của Phòng phụ trách;
ðối với các ñơn vị sản xuất kinh doanh, hành chính sự nghiệp của Trung ương, thành
phố trú ñóng và hoạt ñộng trên ñịa bàn quận - huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch
giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện việc quản lý hành chính Nhà nước về
các lĩnh vực thuộc chức năng ñối với các ñơn vị này theo quy ñịnh.
6. ðối với Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn
Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và giúp ñỡ về
nghiệp vụ ngành ñể Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn chỉ ñạo thực hiện tốt nhiệm
vụ ñược giao;
7. ðối với Mặt trận Tổ quốc, các ñơn vị sự nghiệp, các ban ngành, ñoàn thể, các tổ
chức chính trị - xã hội của quận - huyện
Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp và hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc, các ñơn vị sự
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nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, ban - ngành, ñoàn thể thực hiện tốt chức năng,
nhiệm vụ ñược giao.
Khi Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của quận - huyện, phường xã, thị trấn, các ñơn vị sự nghiệp, ban - ngành, ñoàn thể của quận - huyện có yêu cầu,
kiến nghị thuộc chức năng của phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải
quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận - huyện giải quyết các yêu cầu ñó theo thẩm
quyền và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan, ñon vị có yêu cầu, kiến nghị.
Chương V
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 9. Căn cứ Quy chế này, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách
nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế làm việc, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của
phòng, quyền hạn, trách nhiệm, chức danh, tiêu chuẩn công chức của phòng phù hợp
với ñặc ñiểm của ñịa phương, nhưng không trái với nội dung Quy chế này, trình Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết ñịnh ñể thi hành.
ðiều 10. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị
liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ
chức và hoạt ñộng của Phòng Tài chính - Kế hoạch sau khi ñược Chủ tịch Ủy ban
nhân dân quận - huyện quyết ñịnh ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh
các vấn ñề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu ñề xuất, kiến nghị với Chủ tịch Ủy
ban nhân dân quận - huyện xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa ñổi Quy chế cho
phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Vĩnh Tuyến

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 26.03.2020 10:29:33 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/2019/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc bãi bỏ văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản
quy phạm pháp luật;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ
trình số 42490/TTr-SLðTBXH-VPB ngày 06 tháng 12 năm 2019 và ý kiến thẩm
ñịnh của Sở Tư pháp tại Công văn số 6926/STP-KTrVB ngày 27 tháng 11 năm 2019.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Bãi bỏ toàn bộ Quyết ñịnh số 03/2014/Qð-UBND ngày 14 tháng 01 năm
2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận
nghèo thành phố áp dụng cho giai ñoạn 2014 - 2015.
ðiều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương
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binh và Xã hội, Giám ñốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường,
xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Liêm

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 26.03.2020 10:29:46 +07:00
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 67/NQ-HðND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY
(Từ ngày 07 ñến ngày 09 tháng 12 năm 2019)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HðND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội ñồng
nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019;
Xét Tờ trình số 5076/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân
dân thành phố; Báo cáo thẩm tra số 736/BC-HðND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của
Ban Kinh tế - Ngân sách Hội ñồng nhân dân thành phố và ý kiến của ñại biểu Hội
ñồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
Hội ñồng nhân dân thành phố ñã xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành
phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thành phố
năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2020.
Hội ñồng nhân dân thành phố có ý kiến một số nội dung cụ thể như sau:
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I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019
Hội ñồng nhân dân thành phố ñánh giá cao kết quả ñạt ñược trong thực hiện
nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, thể hiện sự quyết liệt, chủ ñộng của Ủy ban nhân
dân thành phố trong công tác chỉ ñạo, ñiều hành. Với quyết tâm cao của hệ thống chính
trị, sự nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp và sự chung sức của các tầng lớp nhân dân,
thành phố ñã hoàn thành ñạt và vượt 18/20 chỉ tiêu kế hoạch năm; còn 01 chỉ tiêu chưa
ñạt là thành lập mới doanh nghiệp; 01 chỉ tiêu sẽ ñánh giá vào giữa năm 2020 là chỉ
số cải cách hành chính. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, giữ
vững vai trò ñầu tàu kinh tế của cả nước: Tổng sản phẩm trên ñịa bàn thành phố
(GRDP) ước ñạt hơn 1,347 triệu tỷ ñồng, ước tăng 8,32% (cùng kỳ tăng 8,3%). Tổng
vốn ñầu tư toàn xã hội chiếm 35% GRDP, bằng năm 2018, vượt chỉ tiêu bình quân
nhiệm kỳ 2016-2020 là 30% GRDP. Tỷ trọng ñóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp
với tăng trưởng kinh tế trên 36% (năm 2016 là 35,3%, năm 2017 là 36,7%, năm 2018
là 38%), bằng năm 2019 và vượt chỉ tiêu bình quân toàn nhiệm kỳ là 35%, thể hiện kinh
tế thành phố tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, phát huy ñổi mới sáng tạo, khoa học
công nghệ tiên tiến. Năng suất lao ñộng năm 2019 ước ñạt 299,8 triệu ñồng/người,
tăng 6,82%, cao hơn mức tăng của năm 2018 (6,63%). Thu ngân sách ước ñạt 412.474
tỷ ñồng (tăng 3,34% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và tăng khoảng 9% so với thực
thu năm 2018; bình quân thu 1.620 tỷ ñồng/ngày làm việc). Thu hút vốn ñầu tư nước
ngoài ñạt 8 tỷ ñô la Mỹ (bằng 101% so cùng kỳ).
Các hoạt ñộng văn hóa, lễ hội, sự kiện chính trị ñược tổ chức trang trọng, ña
dạng, phong phú. Tiếp tục quan tâm và ñầu tư cho giáo dục và ñào tạo với gần 1.500
phòng học mới hoàn thành ñưa vào sử dụng, thực hiện ñề án sữa học ñường giai
ñoạn 1 ở 10 quận, huyện cho 132.818 học sinh mầm non và tiểu học tại 1.516 trường;
95% học sinh tiểu học ñược học tiếng Anh. Ngành y tế ñã tăng cường các giải pháp
giảm tải bệnh viện, tiếp cận ñược nhiều kỹ thuật tiên tiến của nền y học hiện ñại,
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt
chính sách ñối với người có công và thân nhân; ñảm bảo an sinh xã hội.
Công tác ñấu tranh triệt phá các loại tội phạm ñược ñẩy mạnh, nhất là tội phạm có
tổ chức, tội phạm ñặc biệt nghiêm trọng sử dụng vũ khí “nóng”, không ñể hình thành các
băng, ổ nhóm tội phạm và các tụ ñiểm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội.
Phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ ñiều tra phá án tăng so với năm 2018. Tình hình trật tự
an toàn giao thông cơ bản duy trì ổn ñịnh.
Hoạt ñộng thanh tra, tiếp công dân, xử lý ñơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ñược
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ñặc biệt quan tâm; ñẩy mạnh việc tổ chức tiếp xúc, ñối thoại, lắng nghe, vận ñộng,
thuyết phục, tiếp nhận các ý kiến ñề xuất, nguyện vọng của người dân, vận dụng
chính sách phù hợp với quy ñịnh của luật pháp nhằm có thể ñáp ứng một cách tốt
nhất quyền lợi chính ñáng của người dân, tiến tới từng bước giải quyết dứt ñiểm các
vụ việc khiếu nại, tố cáo ñông người, phức tạp, kéo dài trên ñịa bàn thành phố; tiếp
tục kéo giảm tình trạng tập trung khiếu kiện ñông người, phức tạp tại một số dự án.
Tuy nhiên, kết quả phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội còn tồn tại nhiều hạn chế,
yếu kém như: việc triển khai ñánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp chưa
phản ánh ñúng mức ñộ hài lòng ở các lĩnh vực và các cơ quan quản lý nhà nước; bốn
ngành công nghiệp trọng yếu có tốc ñộ tăng trưởng thấp hơn so với năm 2018 và thấp
hơn tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp; tăng trưởng của ngành xây dựng
tăng thấp (tăng 1,04%, cùng kỳ tăng 7,95%); môi trường ñầu tư kinh doanh ñã ñược
cải thiện ñáng kể nhưng vẫn chưa ñáp ứng ñòi hỏi của doanh nghiệp, chính sách thu
hút ñầu tư vào khu công nghiệp còn hạn chế. Công tác bồi thường giải phóng mặt
bằng của nhiều dự án chậm thực hiện ảnh hưởng ñến tiến ñộ ñầu tư và thực hiện dự
án xây lắp. Tiến ñộ giải ngân các chương trình, dự án ñầu tư công trên ñịa bàn thành
phố chậm (cuối tháng 11 năm 2019 ñạt 58,9%). Công tác bảo vệ môi trường kết quả
chưa cao. Tình hình vi phạm pháp luật trong xây dựng vẫn còn xảy ra nghiêm trọng ở
một số quận, huyện. Trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma
túy.
II. Kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2020
Năm 2020 là năm thành phố tập trung hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020; chuẩn bị và tổ chức ñại hội ðảng
các cấp tiến tới ðại hội lần thứ XI của ðảng bộ thành phố. Hội ñồng nhân dân thành
phố cơ bản thống nhất với những nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp ñã trình tại kỳ
họp. Ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung chỉ ñạo, ñiều hành thực hiện nhiệm vụ
kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020 gắn với việc triển khai mạnh mẽ các hoạt ñộng
của “Năm ñẩy mạnh hoạt ñộng văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh ñô thị”, cụ
thể như sau:
1. Mục tiêu tổng quát
Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố gắn
với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo ñảm môi trường ñầu
tư kinh doanh thuận lợi, bình ñẳng, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh
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nghiệp. Tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng ñồng bộ gắn với chỉnh trang
ñô thị, kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô
nhiễm môi trường, chủ ñộng ứng phó với biến ñổi khí hậu. ðào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ; ñẩy mạnh hoạt ñộng văn hóa, xây
dựng nếp sống văn minh ñô thị. Bảo ñảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm lo
ñời sống nhân dân. Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền ñiện
tử, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực
hành tiết kiệm, sử dụng ngân sách hiệu quả. Giảm mạnh tội phạm, giữ vững ổn ñịnh
chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao công tác ñối ngoại, hội nhập quốc
tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH17 của Quốc hội, ðề án
xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành ñô thị thông minh gắn với Khu ñô thị
sáng tạo phía ðông thành phố.
2. Các chỉ tiêu về kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020
2.1. Các chỉ tiêu kinh tế (05 chỉ tiêu):
(1) Tốc ñộ tăng trưởng tổng sản phẩm nội ñịa trên ñịa bàn Thành phố (GRDP) ñạt
8,3 - 8,5%.
(2) Tỷ trọng ñóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP ñạt từ
36% trở lên.
(3) Tổng vốn ñầu tư xã hội chiếm 35% GRDP.
(4) Thu ngân sách ñạt 100% chỉ tiêu dự toán.
(5) Thành lập mới khoảng 44.000 doanh nghiệp.
2.2. Các chỉ tiêu xã hội (10 chỉ tiêu):
(1) Phấn ñấu tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,7%, tương ứng giảm 15.750 hộ nghèo; tỷ lệ hộ
cận nghèo giảm 0,9%, tương ứng giảm 20.200 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo là 1,9%.
(2) Tạo việc làm mới cho người lao ñộng: 135.000 chổ.
(3) Tỷ lệ lao ñộng ñang làm việc ñã qua ñào tạo nghề ñạt 85%.
(4) Tỷ lệ thất nghiệp ñô thị dưới 3,7%.
(5) Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới ñạt 8 triệu m2.
(6) Diện tích nhà ở bình quân ñầu người (m2/người) ñạt 20,06 m2/người.
(7) Số phòng học trên 10.000 dân trong ñộ tuổi ñi học (từ 3 tuổi ñến 18 tuổi)
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(phòng): 300 phòng học.
(8) Số bác sĩ trên 10.000 dân: 20 bác sĩ.
(9) Số giường bệnh trên 10.000 dân: 42 giường; diện tích sàn xây dựng/giường bệnh
ñạt 45,5m2.
(10) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ñạt khoảng 91%.
2.3. Các chỉ tiêu môi trường (04 chỉ tiêu):
(1) Tỷ lệ hộ dân ñược sử dụng nước sạch ñạt 100%; tổng lượng khai thác nước dưới
ñất giảm 15,35% so với năm 2019.
(2) Tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt ñảm bảo tiêu chuẩn môi trường ñạt 100%.
(3) Tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp ñạt 100%.
(4) Nước thải bệnh viện ñược xử lý ñạt quy chuẩn môi trường ñạt 100%.
2.4. Chỉ tiêu cải cách hành chính (01 chỉ tiêu):
(1) Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong nhóm 20
tỉnh, thành dẫn ñầu; Chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) trong nhóm 5 tỉnh, thành
có ñiểm cao nhất; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong nhóm 5 ñịa phương
dẫn ñầu cả nước.
2.5. Chỉ tiêu về văn hóa (01 chỉ tiêu):
(1) 100% cơ quan, ñơn vị ñăng ký thực hiện và ñạt tiêu chí văn hóa nơi công sở.
3. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
3.1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội: hoàn thành ðề
án ñiều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa ngân sách
trung ương và ngân sách ñịa phương (tháng 5 năm 2020 trình ðề án chính thức); triển
khai Kế hoạch sắp xếp các ñơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên ñịa bàn thành
phố giai ñoạn 2019 - 2021 ngay sau ðại hội. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện
ðề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh giai ñoạn
2017 - 2020, tầm nhìn ñến năm 2025”; ðề án xây dựng Khu ñô thị sáng tạo phía
ðông thành phố. Hoàn thành xây dựng ðề án thí ñiểm mô hình chính quyền ñô thị tại
thành phố Hồ Chí Minh trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
3.2. Tập trung rà soát, triển khai và ñẩy nhanh hoàn thành chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiến ñộ thực hiện các chương trình ñột phá theo kế
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hoạch 5 năm 2016 - 2020 ñã ñề ra; phấn ñấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế
- xã hội năm 2020, chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, trong ñó, tốc ñộ tăng trưởng tổng sản phẩm
nội ñịa trên ñịa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm ñạt từ 8,3% - 8,5%.
3.3. Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế
thành phố; phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng
khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp
sinh thái; khuyến khích, thúc ñẩy doanh nghiệp ñổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng
và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Nghiên cứu lập mới quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn ñến năm 2045. Tăng cường các biện
pháp ñể quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; hoàn thành dự toán thu ngân sách
ñược giao. Ban hành kịp thời: ðịnh mức kinh tế - kỹ thuật; quy chuẩn ñịnh mức sử dụng
máy móc, trang thiết bị chuyên dùng theo quy ñịnh; triển khai kịp thời, ñầy ñủ các quy
ñịnh của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3.4. Triển khai mạnh mẽ các hoạt ñộng của “Năm ñẩy mạnh hoạt ñộng văn hóa và
xây dựng nếp sống văn minh ñô thị”. Ngay từ ñầu năm tổ chức các hoạt ñộng công bố
danh mục các sự kiện văn hóa hàng năm của thành phố; tổ chức ñối thoại văn hóa
hàng tháng trên các phương tiện thông tin ñại chúng; triển khai thủ tục ñầu tư và nâng
cấp hệ thống thiết chế văn hóa thành phố. Chú trọng văn hóa gia ñình, tuyên truyền,
triển khai công tác xây dựng gia ñình hạnh phúc.
3.5. Tăng cường công tác quy hoạch về ñô thị, lập và rà soát quy hoạch xây
dựng và cải tạo, chỉnh trang ñô thị phù hợp với ñịnh hướng, chiến lược phát triển giao
thông ñô thị bền vững qua từng giai ñoạn. Tập trung thực hiện chương trình giảm ùn
tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; nghiên cứu và thử nghiệm nhiều mô hình mới
ñể nâng cao hiệu quả vận chuyển hành khách công cộng, giảm kẹt xe. Phấn ñấu hoàn
thành và ñưa vào sử dụng trong năm 2020 các công trình chống ngập trọng ñiểm của
thành phố; ñẩy mạnh thực hiện dự án ñường sắt ñô thị số 1 ñể ñưa vào sử dụng năm
2021. Thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường ñảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.
Quản lý tốt nguồn tài nguyên nước trên ñịa bàn thành phố, ñảm bảo cung cấp nước
sạch, an toàn và vận ñộng nhân dân sử dụng nước sạch. Triển khai quyết liệt Chỉ thị số
23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh ñạo, chỉ ñạo nâng cao
hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên ñịa bàn thành phố.
3.6. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục và
Chương trình hành ñộng của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa
XI) về ñổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và ñào tạo; ñào tạo quốc tế và xây dựng
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ñiển hình nhà trường hiện ñại. Tăng cường ñầu tư cơ sở vật chất, ñẩy mạnh xã hội
hóa giáo dục. Xây dựng xã hội học tập, mở rộng hình thức ñào tạo nhằm ñáp ứng nhu
cầu học tập ña dạng của người dân. Có kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình sách
giáo khoa lớp 1 theo chỉ ñạo của Bộ Giáo dục - ðào tạo kịp thời, chu ñáo, công khai,
minh bạch.
Nhân rộng mô hình phòng khám ña khoa vệ tinh của bệnh viện tuyến huyện ñặt
tại trạm y tế; nâng cao năng lực bệnh viện tuyến huyện góp phần giảm tải cho các
bệnh viện thành phố. Phát triển loại hình “du lịch y tế” trên cơ sở hệ thống y tế
chuyên sâu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt ñộng cấp cứu ngoài bệnh viện.
3.7. Triển khai các giải pháp tích cực hỗ trợ tạo việc làm, nâng cao chất lượng
hoạt ñộng của các sàn giao dịch việc làm ñể kết nối thành công cung - cầu về số
lượng và chất lượng. Tiếp tục ñẩy nhanh tiến ñộ giảm nghèo, thực hiện các giải pháp ñể
hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ñảm
bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. ðẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức,
cá nhân tham gia các hoạt ñộng trợ giúp xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em, qua ñó thực hiện
tốt hơn các quyền của trẻ em.
3.8. Tiếp tục ñẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền ñiện
tử theo hướng hiện ñại, vững mạnh, chuyên nghiệp, hoạt ñộng có hiệu lực, hiệu quả;
tổ chức giám sát chuyên ñề ñối với các ñơn vị có nhiều thông tin phản ánh hoặc chậm
chỉ ñạo giải quyết các nội dung thông tin phản ánh; giải quyết dứt ñiểm các vụ việc
khiếu nại, tố cáo ñông người, phức tạp, kéo dài.
3.9. Giữ vững ổn ñịnh an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, ñảm bảo quốc
phòng, xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận quốc phòng toàn dân. ðấu tranh ngăn
chặn có hiệu quả, ñảm bảo tuyệt ñối an toàn các lễ hội, sự kiện chính trị quan trọng trong
năm 2020. Tăng cường công tác ñảm bảo an ninh mạng, kịp thời phát hiện, ñấu tranh
và ngăn chặn hoạt ñộng tán phát các thông tin, tài liệu có nội dung xấu, phá hoại nền tảng
tư tưởng ðảng, quan ñiểm và chính sách pháp luật của Nhà nước.
3.10. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác ñối ngoại, xây dựng các chương trình
hợp tác chiến lược với các thành phố, ñịa phương ở các nước là ñối tác chiến lược
của Việt Nam ñể phát triển các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược với thành phố giai
ñoạn 2020 - 2030, thu hút có chọn lọc các công ty lớn ñầu tư vào thành phố. Phối hợp
với các bộ ngành Trung ương và ñịa phương tổ chức chu ñáo, thành công các sự kiện
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nhân dịp Việt Nam là Chủ tịch ASEAN 2020. Phát huy hiệu quả hơn ñóng góp của
Người Việt Nam ở nước ngoài cho sự phát triển thành phố.
III. Tổ chức thực hiện
Hội ñồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển
khai, tập trung chỉ ñạo, ñiều hành các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp phối
hợp chặt chẽ bảo ñảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.
Thường trực, các Ban, các Tổ ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố
tăng cường tổ chức hoạt ñộng giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên
tăng cường giám sát, phát ñộng các phong trào hành ñộng thiết thực, ñộng viên các
tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết; phát hiện, phản ánh và kiến nghị kịp thời
những vấn ñề cần ñiều chỉnh, bổ sung ñối với các cơ quan có thẩm quyền.
Hội ñồng nhân dân thành phố kêu gọi ñồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố tiếp
tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, nêu cao tinh thần ñoàn kết, năng
ñộng, sáng tạo, chung sức quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức ñể thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố năm 2020.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp thứ
mười bảy thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2019./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Lệ

Ký bởi: Trung tâm Công báo
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký: 26.03.2020 10:30:01 +07:00
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5257/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 52/2015/Nð-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ
về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
Căn cứ Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm
2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và
quyết toán kinh phí bảo ñảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn
bản quy phạm pháp luật.
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 7171/TTr-STP-KTrVB
ngày 06 tháng 12 năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát,
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hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về
pháp luật trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tư pháp,
Thủ trưởng các Sở - ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận-huyện và các
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
và xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 5257/Qð-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát triển kinh
tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2020 và Chương trình công tác ngành Tư
pháp năm 2020; Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia
về pháp luật năm 2020 như sau:
I. NỘI DUNG CÔNG TÁC:
1. Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.
a) Tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân
các cấp trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020
ñến ngày 31 tháng 12 năm 2020, kịp thời phát hiện và chủ ñộng tham mưu sửa ñổi,
bổ sung hoặc ñính chính, khắc phục những sai sót, hạn chế trong các văn bản quy
phạm pháp luật của Thành phố.
- ðơn vị thực hiện: Giám ñốc Sở Tư pháp; Trưởng Phòng Tư pháp; Công chức
tư pháp - hộ tịch.
- ðơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp; các Sở - ban, ngành thành phố; các
cơ quan, ñơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: cả năm.
b) Kiểm tra theo thẩm quyền ñối với 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội
ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành gửi ñến Sở Tư pháp; văn bản
quy phạm pháp luật do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn gửi
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ñến Phòng Tư pháp; kịp thời tham mưu xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản có nội
dung trái pháp luật.
- ðơn vị thực hiện: Giám ñốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp.
- ðơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp; các Sở - ban, ngành thành phố; các
cơ quan, ñơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: cả năm.
c) Thực hiện kiểm tra văn bản theo ñịa bàn, chuyên ñề, ngành, lĩnh vực tại một
số Sở - ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện về thực hiện nhiệm vụ
tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tình hình ban hành,
tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc khắc phục các sai sót trong
công tác này (nếu có), việc cập nhật, ñăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, văn
bản hướng dẫn chuyên ngành lên Công báo Thành phố, Cơ sở dữ liệu Quốc gia về
pháp luật theo quy ñịnh của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố.
- ðơn vị thực hiện: Giám ñốc Sở Tư pháp.
- ðơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp; các Sở - ban, ngành thành phố; các
cơ quan, ñơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020 hoặc khi có chỉ ñạo ñột xuất.
- Phương thức thực hiện: Giám ñốc Sở Tư pháp căn cứ vào tình hình công tác
năm của ngành tư pháp, chủ ñộng ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản theo ñịa bàn,
chuyên ñề, ngành, lĩnh vực riêng hoặc kết hợp với công tác khác ñể ban hành kế
hoạch công tác, ñảm bảo hiệu quả, tiết kiệm thời gian cho cơ quan, ñơn vị ñược kiểm
tra.
d) Kiểm tra văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không ñược ban hành
bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật
hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm
quyền ban hành hoặc kiểm tra văn bản khi nhận ñược yêu cầu, kiến nghị của cơ quan,
tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật.
- ðơn vị thực hiện: Giám ñốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp.
- ðơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp; các Sở - ban, ngành thành phố; các
cơ quan, ñơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: cả năm.

68

CÔNG BÁO/Số 43+44/Ngày 15-02-2020

ñ) ðôn ñốc thực hiện kết luận kiểm tra văn bản ñối với văn bản có dấu hiệu trái
pháp luật do cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra văn bản thực hiện, kịp thời báo
cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện về
tình hình thực hiện kết luận kiểm tra văn bản.
- ðơn vị thực hiện: Giám ñốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp.
- ðơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp; các Sở - ban, ngành thành phố; các
cơ quan, ñơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: cả năm.
2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật.
a) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp công bố Danh mục văn bản hết
hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019 của Hội ñồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân cùng cấp; Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ
hoặc một phần trước năm 2019, thuộc ñối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa
ñược công bố (nếu có) theo quy ñịnh tại ðiều 157 Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP.
- ðơn vị thực hiện: Giám ñốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng tư pháp, Công chức tư
pháp-hộ tịch.
- Thời gian công bố: trước ngày 30 tháng 01 năm 2020.
b) Chủ ñộng rà soát văn bản của Thành phố ngay sau khi có căn cứ pháp lý ñể rà
soát; kiến nghị sửa ñổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới ñể triển khai thi hành
các luật, nghị quyết ñược Quốc hội Khóa XIV thông qua tại các kỳ họp, trong ñó, chú
trọng triển khai rà soát thi hành các luật, nghị quyết ñã ñược Quốc hội thông qua
trong các năm 2018, 2019, 2020.
- ðơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; các Sở - ban, ngành thành phố.
- ðơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các cấp, các Sở - ban, ngành thành phố, cơ
quan, ñơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: ngay khi có yêu cầu của Trung ương và Thành phố hoặc
theo nội dung ñề xuất của Sở Tư pháp, các Sở - ban, ngành thành phố.
c) Tiếp tục triển khai rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố liên
quan ñến các văn bản hết hiệu lực do các Bộ - ngành Trung ương công bố hàng năm
(rà soát chuyên ñề theo từng ngành, lĩnh vực).
- ðơn vị chủ trì thực hiện: Sở - ban, ngành Thành phố, Sở Tư pháp có trách
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nhiệm ñôn ñốc, hướng dẫn việc thực hiện rà soát, báo cáo kết quả rà soát cho Ủy ban
nhân dân thành phố sau khi thống nhất kết quả rà soát với các Sở - ban, ngành.
- ðơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các quận, huyện.
- Thời gian thực hiện: cả năm.
d) Thực hiện kết quả rà soát văn bản theo chuyên ñề năm 2019:
Trên cơ sở phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố ñối với các Báo cáo rà
soát theo chuyên ñề của Sở Tư pháp trong năm 2019, Sở Tư pháp tiếp tục theo dõi,
ñôn ñốc thực hiện, ñảm bảo việc thực hiện xuyên suốt, thống nhất, hiệu quả, triển
khai có trọng tâm, trọng ñiểm các nội dung kết luận của Thành phố.
- ðơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; các Sở - ban, ngành thành phố.
- Thời gian thực hiện: theo kết quả phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.
(ðính kèm phụ lục các chuyên ñề rà soát năm 2019)
3. Thực hiện kết quả Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 2018 trên ñịa bàn Thành phố:
Trên cơ sở chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5461/VPCP-PL
ngày 21 tháng 6 năm 2019 về việc kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018, thủ trưởng các Sở - ban, ngành thành phố,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường - xã - thị trấn tiếp tục thực hiện
nghiêm chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3437/UBND-NCPC
ngày 20 tháng 8 năm 2019.
Sở Tư pháp ñôn ñốc thực hiện, hướng dẫn nghiệp vụ (trường hợp các ñơn vị gặp
vướng mắc trong công tác rà soát, tham mưu xây dựng văn bản) theo chức năng,
nhiệm vụ ñược giao.
- ðơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; các Sở - ban, ngành thành phố.
- Thời gian thực hiện: theo kết quả phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố.
4. Cập nhật văn bản lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật:
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 52/2015/Nð-CP ngày 28 tháng 5 năm
2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật, trong ñó:
- Cập nhật ngay các văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân thành phố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật ngay sau khi ban

70

CÔNG BÁO/Số 43+44/Ngày 15-02-2020

hành trong năm 2020.
- Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân các cấp tại Thành phố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật trên cơ sở kết quả
Hệ thống hóa kỳ 2014 - 2018 và các văn bản ban hành từ 01/01/2019 ñến 31/12/2019
còn hiệu lực thi hành.
- ðơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.
- ðơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban nhân dân các
phường, xã, thị trấn, Trưởng Phòng Tư pháp, Công chức tư pháp-hộ tịch.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên.
5. Quản lý Cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản:
Sở Tư pháp quản lý ñội ngũ cộng tác viên trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,
lập và ñăng tải công khai danh sách các cá nhân ñủ ñiều kiện là cộng tác viên kiểm
tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản ñể cơ quan, ñơn vị có nhu cầu sử dụng cộng tác
viên liên hệ ký hợp ñồng.
Tiếp tục kiện toàn ñội ngũ cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản;
chủ ñộng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra,
rà soát, hệ thống hóa văn bản cho ñội ngũ cộng tác viên theo hình thức thích hợp.
- ðơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.
- Cơ quan phối hợp: cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên.
II. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
1. Kinh phí bảo ñảm cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản áp dụng mức chi
theo quy ñịnh của Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8
năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý, sử dụng
và quyết toán kinh phí bảo ñảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa
văn bản quy phạm pháp luật.
2. Kinh phí bảo ñảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm
pháp luật của Thành phố tiếp tục thực hiện theo ñúng Nghị quyết số 10/2018/NQHðND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về
ban hành Quy ñịnh mức phân bổ kinh phí bảo ñảm cho công tác xây dựng văn bản
quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên ñịa bàn Thành phố.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giám ñốc Sở Tư pháp:
a) Triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác kiểm tra, rà
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia
về pháp luật năm 2020 theo phương thức thích hợp.
Thời gian thực hiện: Trước ngày 31 tháng 01 năm 2020.
b) Hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc các Sở - ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân
dân các quận, huyện triển khai, thực hiện ñầy ñủ nhiệm vụ công tác kiểm tra, rà soát
văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật năm
2020.
2. Thủ trưởng các Sở-ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
quận-huyện, xã-phường-thị trấn:
a) Triển khai và tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
b) Ban hành riêng hoặc lồng ghép Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản
quy phạm pháp luật vào kế hoạch công tác năm 2020 của quận, huyện, Sở-ban, ngành
mình.
Thời gian thực hiện: trước ngày 20 tháng 01 năm 2020.
c) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa
văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị ñịnh số 34/2016/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm
2016 của Chính phủ, Quyết ñịnh số 02/2017/Qð-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017
của Ủy ban nhân dân thành phố và các hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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