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Lạng Sơn, ngày 14 tháng 12  năm 2021

QUY ĐỊNH
Về mức chi biên soạn, xuất bản các cuốn sách lịch sử Đảng bộ,  

lịch sử truyền thống các cấp
-----

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

      Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 1539/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính

quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với các cơ quan của

Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND, ngày 22/01/2016 của Uỷ ban

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về ban hành quy định nội dung và định mức xây dựng dự

toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà

nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII,

nhiệm kỳ 2020-2025;

Xét đề nghị của Văn phòng Tỉnh uỷ tại Tờ trình số 111-TTr/VPTU, ngày

09/12/2021 về Ban hành quy định mức chi biên soạn, xuất bản các cuốn sách lịch

sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp;

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Quy định về mức chi biên soạn, xuất bản

các cuốn sách lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định về mức chi biên soạn, xuất bản các cuốn

sách lịch sử Đảng bộ,  lịch sử truyền thống các cấp.

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức đảng, mặt trận Tổ quốc và tổ

chức chính trị - xã hội có liên quan đến biên soạn, xuất bản các cuốn sách lịch sử

Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.



2

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 2. Chi xây dựng kế hoạch, đề cương chi tiết

- Chủ nhiệm nhiệm vụ 940.000 đồng/nhiệm vụ.

- Thành viên thực hiện chính, thư ký hành chính 580.000 đồng/nhiệm vụ.

- Thành viên 300.000 đồng/nhiệm vụ.

- Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ 200.000 đồng/nhiệm vụ.
Điều 3. Họp ban chỉ đạo, ban biên tập, tổ giúp việc (mỗi ban họp không

quá 03 cuộc họp)

- Người chủ trì 250.000 đồng/người/buổi.

- Thành viên, thư ký khoa học 200.000 đồng/người/buổi.

- Thư ký hành chính 120.000 đồng/người/buổi.

- Thành viên tham gia, đại biểu  mời 80.000 đồng/người/buổi.

- Chi giải khát 20.000 đồng/người/buổi.
Điều 4.  Khai thác xác minh tư liệu trong và ngoài tỉnh 

1. Nghiên cứu tài liệu tại các kho lưu trữ 

a) Tài liệu bản gốc và bản chính

- Tài liệu chữ viết trên nền giấy 6.000 đồng/đơn vị bảo quản.
- Tài liệu bản đồ, bản vẽ kỹ thuật; tài liệu phim, ảnh; tài liệu ghi âm: Thực

hiện theo mức thu tại Thông tư số 275/2016/TT-BTC, ngày 14/11/2016 của Bộ Tài

chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

b) Tài liệu đã số hoá

- Tài liệu chữ viết trên nền giấy 3.000 đồng/đơn vị bảo quản.
- Tài liệu bản đồ, bản vẽ kỹ thuật; tài liệu phim, ảnh; tài liệu ghi âm: Thực

hiện theo mức thu tại Thông tư số 275/2016/TT-BTC, ngày 14/11/2016 của Bộ Tài

chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

2. Nhận bản sao tài liệu

a) Phô tô tài liệu giấy 

- Phô tô đen trắng 3.000 đồng/trang A4.

- Phô tô màu 20.000 đồng/trang A4.
b) In từ phim, ảnh gốc; in sao tài liệu ghi âm; tài liệu đã số hoá: Thực hiện

theo mức thu tại  Thông tư số 275/2016/TT-BTC, ngày 14/11/2016 của Bộ Tài
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chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

3. Công tác phí,  tiền ngủ: Thực hiện theo Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

ngày 30/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

4.  Xăng dầu: Theo định mức Km của cơ quan, đơn vị chủ trì dự thảo.

Điều 5. Tham gia ý kiến đóng góp vào bản thảo, báo cáo tổng hợp và xây

dựng đề cương 

-  Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tham gia ý kiến đóng góp vào bản thảo:

600.000 đồng/người/lần. 

- Báo cáo tổng hợp tư liệu, xây dựng đề cương biên niên sự kiện và viết bản

thảo: 7.200.000 đồng/nhiệm vụ.

Điều 6. Thù lao biên soạn cuốn lịch sử đảng, lịch sử truyền thống

- Chuyên đề loại 1 4.200.000 đồng/chuyên đề.

- Chuyên đề loại 2 6.000.000 đồng/chuyên đề.
Điều 7. Hội thảo tư liệu, hội thảo nội dung

- Người chủ trì  600.000 đồng/người/buổi.

- Thư ký hội thảo 200.000 đồng/người/buổi.

- Thành viên tham gia, đại biểu mời   80.000 đồng/người/buổi.

- Chi giải khát 20.000 đồng/người/buổi.
- Tiền ăn của đại biểu, tiền ngủ đại biểu Trung ương: Thực hiện theo Quyết

định 14/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

- Ma két, in biển chức danh đại biểu, thuê hội trường: Chi theo thực tế.

Điều 8. Đánh giá, thẩm định và nghiệm thu đề tài 

- Người chủ trì  280.000 đồng/nhiệm vụ.

- Thành viên 200.000 đồng/nhiệm vụ.

- Thư ký 120.000 đồng/nhiệm vụ.

- Đại biểu mời tham dự 80.000 đồng/nhiệm vụ.
- Công tác phí, tiền ngủ: Thực hiện theo Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày

30/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

- Xăng dầu: Theo định mức Km của cơ quan, đơn vị chủ trì dự thảo.

Điều 9. Chi phí khác

- Đánh máy; in ấn tài liệu phục vụ hội thảo, nghiệm thu in lấy sách; ảnh tư

liệu; thuê vẽ bìa bản đồ: Thanh toán theo thực tế.

- Kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo 12.000.000 đồng/cuốn sách.
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- Kinh phí hoạt động Tổ giúp việc (thù lao, trách nhiệm cho thư ký, kế toán,

bộ phận văn thư, in ấn): 8.400.000 đồng/cuốn sách.

- Các khoản chi khác (chưa có định mức chi ở trên): Thực hiện theo các văn

bản quy định.

Điều 10. Kinh phí in ấn và xuất bản cuốn lịch sử

- Đặt in sách xuất bản (lấy báo giá và thẩm định giá trước khi đặt in): Theo

giá dự toán đã được thẩm định.

- Công tác phí,  tiền ngủ (kể cả đi in sách và nhận sách): Thực hiện theo

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Tiền xăng dầu (kể cả đi in sách và nhận sách): Theo định mức Km của cơ

quan, đơn vị chủ trì dự thảo.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Kinh phí thực hiện các chế độ chi trong Quy định này do ngân sách nhà

nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Quy định này thực hiện từ năm ngân sách 2022 và thay thế Quyết định số

167-QĐ/TU, ngày 28/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc quy định mức

chi biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ các cấp, lịch sử truyền thống Văn phòng và các

ban Đảng.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, đề nghị các cơ

quan, tổ chức gửi ý kiến bằng văn bản về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Văn phòng

Tỉnh ủy) để xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ, 
- Các ban đảng tỉnh, 
- Báo Lạng Sơn,
- Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội,
- Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy,
- Sở Tài chính,
- Kho bạc Nhà nước tỉnh,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Hoàng Văn Nghiệm
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