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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 97/2012/NQ-HðND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2012 

 
 

                                            
                                           NGHỊ QUYẾT 

Về việc quy ñịnh chế ñộ quản lý ñặc thù ñối với ðội  
tuyên truyền lưu ñộng và mức chi bồi dưỡng tập luyện,  

biểu diễn ñối với ðội tuyên truyền lưu ñộng, ðội nghệ thuật  
quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Uỷ 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 
tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21 tháng 
12 năm 2011 của Bộ Tài chính- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế ñộ 
quản lý ñặc thù ñối với ðội tuyên truyền lưu ñộng cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, 
thị xã; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2012 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh chế ñộ quản lý ñặc thù ñối với ðội tuyên 
truyền lưu ñộng và mức chi bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn ñối với ðội tuyên truyền 
lưu ñộng, ðội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá- Xã hội Hội ñồng nhân dân tỉnh; ý kiến của ñại 
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh, 

     QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh chế ñộ quản lý ñặc thù ñối với ðội tuyên truyền lưu ñộng và 
mức chi bồi dưỡng tập luyện, biểu diễn ñối với ðội tuyên truyền lưu ñộng, ðội nghệ 
thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn với những nội dung 
sau:   

1. Phạm vi và ñối tượng áp dụng: 
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a) Phạm vi áp dụng: Các hoạt ñộng tuyên truyền lưu ñộng cấp tỉnh, cấp huyện 
trên ñịa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

b) ðối tượng áp dụng: Các tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của các ðội 
tuyên truyền lưu ñộng, ðội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện.  

2. Các nội dung và các mức chi ñặc thù của ðội tuyên truyền lưu ñộng và 
ñội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện: 

a) ðịnh mức hoạt ñộng của ðội tuyên truyền lưu ñộng. 

 
Chỉ tiêu hoạt ñộng 

trong năm Số 
TT 

Nội dung 
Cấp tỉnh 

Cấp 
huyện 

1 Số buổi hoạt ñộng trong năm (buổi) 100 – 120 80 – 100 

2 
Tổ chức liên hoan, hội thảo, hội thi ðội Tuyên 
truyền lưu ñộng (cuộc) 

1 – 2 1 

3 
Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng 
dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ ñộng, các tài 
liệu tuyên truyền khác (tài liệu) 

7- 11 7 - 11 

4 Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở (lớp) 1 – 2 1 - 2 

5 
Biên tập, dàn dựng chương trình mới (chương 
trình) 

4 – 6 4 - 6 

b) Mức chi ñặc thù của tuyên truyền viên các ðội tuyên truyền lưu ñộng cấp 
tỉnh, cấp huyện. 

- Mức chi bồi dưỡng, luyện tập tuyên truyền viên ðội tuyên truyền lưu ñộng 
trong biên chế: 

 

Số 
TT 

Nội dung 

 
 

Mức chi 

 

1 
Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới (số buổi 
tập cho 01 chương trình mới tối ña 10 buổi) 

40.000 ñồng/buổi/người 

2 
Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu 
ñộng (vai diễn chính)  

65.000 ñồng/buổi/người  

3 
Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu 
ñộng (vai diễn khác) 

50.000 ñồng/buổi/người  
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- Tuyên truyền viên ngoài biên chế (người ñã ñược ñơn vị tuyển dụng): tham 
gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu ñộng theo hợp ñồng thỏa thuận với 
giám ñốc trung tâm văn hóa cấp tỉnh, cấp huyện thì ngoài tiền công theo hợp ñồng 
(nếu có) cũng ñược hưởng mức chi bồi dưỡng, luyện tập theo quy ñịnh trên. 

c) Mức chi bồi dưỡng ðội nghệ thuật quần chúng tham gia tập luyện, tham gia 
hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị ñược cấp thẩm quyền giao: 

Số 
TT 

Nội dung Mức chi 

1 
Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới (số buổi 
tập cho 01 chương trình mới tối ña 10 buổi) 

70.000 ñồng/buổi/người 

2 
Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu 
ñộng (gồm cả vai diễn chính và các vai diễn 
khác) 

100.000 ñồng/buổi/người  

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Các khoản khác có liên quan không quy ñịnh tại Nghị quyết thì thực hiện 

theo quy ñịnh của Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21 
tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính- Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn 
chế ñộ quản lý ñặc thù ñối với ðội tuyên truyền lưu ñộng cấp tỉnh, thành phố, quận, 
huyện, thị xã. 

2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội ñồng nhân dân tỉnh 
thông qua. 

ðiều 3. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ ñạo, tổ chức 
triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XV, kỳ họp 
thứ năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2012./. 

 

CHỦ TỊCH 
   
 

 
 
 

Phùng Thanh Kiểm 

 


