
HQI BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& /2023/NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2023 

pIXTHAO
NGH! QUYET 

Quy d!nh  mt smác chi, ni dung chi di vol phong trào 
toan dan tham gia bao vç chu quyen lanh tho, an ninh bien gio'i quoc gia 

trên dla  bàn tinh Quãng Tr! 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VIII- KY HQP THU' 16 

Can ct Lut TI chic chinh quyn dja phwo'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
C'àn th Lut sl'a dli, bd sung mt so' diu cia Luçt To chi'c ChInh phü và 

Lut TI ch&c chinh quyn a'ja phwang ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 
Can th Luçt Ban hành van ban quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám 

2015, Luçt tha dli, bd sung m5t so' diê'u cla Luçt Ban hành van ban quyphgm 
pháp 1uc2t ngày 18/6/2020; 

Can cii' Luat  Ngán sách nhà nwó'c ngày 25 tháng 6 nám 2015; 
Can ca' Lut Biên phông Vit Nam ngày 11 tháng 11 nám 2020; 
Gán thNghj djnh so' 34/2016/ND-CT ngày 14 tha'ng 5 nám 2016 cIa ChInh 

phi Quy djnh chi tjlt m5t sO' diu và bin pháp thi hành Luc2t Ban hành van ban 
quy phgm pháp luát; 

Can thNghj djnh sO' 163/2016/ND-CP ngày 21/12/2016 cüa C'hInhphi Quy 
djnh chi tilt thi hành m5t so' diê'u cia Lut ngán sách nhà nzthc; 

C!àn  cz Chi thj so' 01/C T-TTg ngày 09 tháng 01 nám 2015 cüa Thi twang 
Chinh phi v td chj'c phong trào toàn dan tham gia báo v chi quyn ldnh thd, 
an ninh biên giái qudc gia trong tInh hlnh mói, 

Thy'c hin Htrâng dan so' 7210/HD-BQP ngày 13 tháng 8 nàm 2015 cña Bô 
Qudc phOng v to' chi'tc phong trào "Toàn dan tham gia báo v chü quyn lãnh 
tho', an ninh biên giO'i quo'c gia trong tInh hlnh mó'i "; 

Xét T& trInh so'.. ./TTr- UBND ngày... tháng... nàm 2023 cia L1y  ban nhán dan 
tinh ye vic ban hành Nghj quyê't Quy djnh mt so' ml'c chi, ni dung chi dli vái 
Phong trào toàn dan tharn gia báo vç chz quyn lânh thd, an ninh biên gió'i quo'c 
gia trên dja bàn tinh Quáng Trj; Báo cáo thdm tra cia Ban pháp cM Hi dIng 
nhán dan tinh và kiln tháo lun cza dgi bilu Hi dIng nhán dan tinh tgi k$' hQp. 

QUYET NGH!: 
Biu 1. Pham vi diêu chinh, di tuçing áp diing 
1. Pham vi diu chinh 



Nghj quyt nay quy djnh v rnt s mirc chi, ni dung chi di vâi các tp 
th, cá nhân tham gia phong trào toàn dan tham gia bão v chü quyên lãnh 
th& an ninh biên giâi quc gia trên dja bàn tinh Quàng Trj. 

2. Dôi ttrçrng áp diing 
a) Tp th là té chüc Co s& cüa các doàn the chInh trj - xA hi; doanh 

nghip; thôn, bàn, t dan ph; hçp tác xà; nghip doàn nghê cá, to, di san 
xut, th, dôi tàu thuyn ci1ng sinh hoat cüng lam vic chung vi nhau duqc 
tp hçip có t chi.rc a khu vuc biên giai, yen bin và hâi dão do co quan nhà 
nuac có thAm quyn ra quyt djnh thành lap. 

b) Ca nhân là cong dan Vit Nam duçc cci quan nhà nuâc có thâm quyên 
ra quyt djnh buy dng tham gia phong trào toàn dan tham gia báo v chü 
quyn lãnh th, an ninh biên giâi quc gia. 

Diu 2. Müc chi, ni dung chi, ngun kinh phi dam bão 
1. Mfrc chi 
a) Chi h trq di vai cá nhân tham gia tun tra báo v ththng biên gid, 

mc quc gid cüng vói các Dn Biên phOng: 150.000 dng/ngu?i/ngày. 
b) Chi h trçY T tu quail an ninh trt tir & khu virc biên giâi, bin, dão: 

3.000.000 dng/t/nam. 
c) Chi h trq T tir quãn tàu thuyn an toàn: 6.000.000 dng/t&näm. 
d) Chi h trg di vâi cá nhân tham gia tun tra, bâo v bin dão: 

15 0.000dông/ngu&i/ngày. 
2. Ni dung chi 
a) Chi tin ntr&c ung, du, din ánh sang h9p bàn bin pháp triên khai 

4n dng nhân dan. 
b) Chi thông tin, tuyên truyn tai  cong dng dan cu. 
c) Chi tin xäng, xe di cOng tác 4n dng. 
d) Chi van phOng phm và các khoàn chi khác. 
d) H trçi di v&i cá nhân tham gia tu.n tra bào v throng biên giâi, mc 

quc giói, bin, dâo. 
3. Nguimn kinh phi 
a) Ngân sách tinh h trQr, duçic giao trong dir toán ngân sách cüa B Chi 

buy BDBP tinh. 
b) Ngân sách nba nuâc và các ngun kinh phi hçip pháp khác. 
Diu 3. T chirc thuc hiên và hiêu luc thi hành 
1. Uy ban nhân dan tinh trin khai thurc hin Nghj quyt theo dung quy 

djnh cüa pháp 1utt. 
2. Thu&ng trirc Hi dng nhân dan tinh, T dai  biu Hi dng nhân dan 

và dai  biu Hi dng nhân dan tinh phi hçip vài Ban ThuOng trrc Uy ban 
Mt tr.n T quc Vit Nam tinh giám sat vic thurc hin Nghj quy&. 



3. Nghj quyt nay duçic Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj khóa VIII, k 
hçp thu 15 thông qua ngây ... tháng 3 näm 2023 và có hiu lirc tü ngày 01 
tháng 4 nàm 2023. 

4. Nghj quy& nay thay th Nghj quyt s 42/2019/NQ-HDND ngày 
06/12/2019 cüa Hi dng nhân dan tinh v vic "Quy djnh mt s mirc chi, 
ni dung chi di vâi phong trào toàn dan tham gia bão v chü quyn länh th, 
an ninh biên giói quc gia trên dja bàn tinh Quâng Trj"./. 

Nci n/i in: 
- Uy ban Thtr?ing viii Quc hi; 
- Chmnh phü; 
- Ciic kim tra van bàn QPPL- Bô Tu phap; 
- Thtrôrng trijc Tinh ui'; 
- Thucng trirc HDND; 
- UBND tinh; 
- UBMTI'QVN tinh; 
- Doân DBQH tinh; 
- B Chi huy Quân sr tinh; 
- B, Chi huy B di Bién phông tinh; 
- Cong an tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- Các sâ, ban, nganh cp tinh; 
- VPTU, VP Doàn DBQH&HDND tinh,; 
- Yr HDND, UBND các huyn; 
- Dài PT-TH tinh, Báo Quáng Tn; 
- Cng thông tin din tCr tinh (dangCong báo tinh); 
- Ltru: VT, I-IDND. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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