
UY BAN NH AN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH KON TUM 	 We Ip - Ty. do - Hnh phuic 

S& IC/20 I 4/QD-UBND 	Kon Turn, ngày .,f5  tháng ,2.n6rn 2014 

QUYET D!NH 
Ve^ d!nh  mfrc hoit dng, mü'c chi bôi du'ö'ng 1uyn tip, bôi duöng 

biêu dién dôi vói Di tuyên truyên kru dng, Di nghe^ thut 
quãn chting cp tinh, cap huyn trên dja bàn tinh 

Y BAN NH DA  U 	 N TNH KON TUM 

Can ctr Ludt tô  chirc Hi ding nhân dan và Uy ban nhân dan ngày 
26/11/2003; 

Can cir Thông ti.r lien tjch so^ 191/2011 /TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 
21/12/2011 cüa BO Tài chInh - Bô Van hóa, The thao và Du 1ch hixâng dn ché 
Q quân 1 dc thu dôi vâi Di tuyên truyên h.ru dng cap tinh, thành phô, qun, 
huyn, thj xA; 

Can cr Nghj quyt so5  27/2013/NQ-HDND ngày 11/12/2013 cüa Hi dông 
nhân dan tinh khóa X, k' h9p thu 7 ye djnh mirc hoat dng, müc chi bôi dixông 
1uyn tip, bôi duông biêu diên dôi vâi Di tuyén truyén luu dng, Di nghe^ thut 
quân chung cap tinh, cap huyn trén dja bàn tinh; 

X&d ngh cüa Giám dc Sâ Van hóa, The thao và Du ljch, 

QUYET IMNH: 

Dieu 1. Quydjnh ve^ djnh mCrc hot dng, mirc chi bi duO'ng 1uyn tip,  bi 
di.rng biêu diên dôi vói Di tuyên truyên kru dng, Di ngh8 thut quân chüng 
cap tinh, cap huyn trên dja bàn tinh, Cu the nhu sau: 

1. Dinh mü'c hoit Ong: 

CIII TIEU HOAT DONG TRONG NAM 
STT NO! DUNG 

Cãptinh Cap huyn 

Tidakhôngquá Tôidakhôngquá 
01 Sobuoihotdçngtrongnam 

llObuoi lOObuoi 

T 	chirc lien hoan hi thão, hi Ti da không qua Ti da không qua 

- thi Di Tuyen truyn luu dng 02 cuc 02 cuc 

Bién tp các chiicing trInh tuyên 

truyn, hithng dn nghip vi, Ti da không qua Ti da k.hông qua 
0 

phat hanh tranh co dçng, cac tai 10 tal hçu 10 tài liçu 
____ !iu tuyên truyên khác.  



04 
Mi 1&p bi dt.rO'ng nghip vii Ti da không qua TOMda không qua 
thông tin co' sâ 02 lOp 02 lOp 

05 
Biên tip,  dan drng chi.rong trInh TM da không qua Ti da không qua 
trInh - 	 ______________ 05 chung trInh 05 chuo'ng trInh 

2. Muc chi hôi dtrö'ng hiêti (lien, bi du'ö'ng luyn tip: 

a. Tuyên truyên vRn u'ong biên ché các Di tuyên truyn li.ru dng du'çic 
hrning che^ Q bM di.rOng luyn tp và biu din, mtrc chi nhix sau: 

Don vi tInh: dng/ngwài/budi 

STT Ni dung Mtrc chi 

01 
BM duO'ng luyn tp chucing trInh rnOi (s buM tp 

32.000 
cho 01 chixcing trInh mOi tôi da là 10 buôi)  

02 
BM du'Ong trong chi..rang trInh biu din lixu dng 

52.000 
(vai din chInh)  

03 
BM du'O'ng trong chuang trInh biu din lu'u dng 

40.000 
(vai din khác)  

b. Tuyên truyn viên ngoài biên ch (nguOi dâ &rçlc do'n vi tuyn ding) 

tharn gia tp luyn chuang trInh rnOi và biu din kru dng theo hqp dông thöa 

thutii vOi Giárn dc Trung tam van hóa tinh và các huyn, thành ph 05  thI ngoài tin 

cong theo hçip dng (nu co), du'Q'c huOng rmrc chi bM du'Ong !uyn tp và biu 
di&i nhu tuyên trnyn viên trong biên cM nêu trên. 

c. D6i vOi các thành viên Di nghe^ thu.t qun chiing trên dja bàn tinh khi 

tp luyn tham gia hi thi, hi din hoc thrc hin nhirn v11 chInh trj theo k 

hoch du'qc cap có thm quyn phê duyt thI di.rçc h.thng ch d bM thrô'ng Iuyn 
tp vã biu din nhu sau: 

Don vi tInh: &ng/ngu'ài/budi 

STT Ni dung Mac chi 

01 
BM du'ông luyn tp chi.ro'ng trInh mOi (s 	buôi 

64.000 
tp cho 01 chixong trinh mó'i tôi da là 20 buôi)  

BMu dung trong chiiang trinh biu din tai  hi 
02 

thi, hi diên (vai diên chInh)  
104.000 

BM d.rng trong chuong trinh biu din hi thi, 
03 

hôi dién (vai diên khác)  
80.000 
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Dieu 2. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám d6c S& Van hóa, 
The thao và Du ljch, Giám dôc S& Tài chInh, CH tch Uy ban nhân dan các 
huyn, thành phô và Thu trithng các co quan, don vi có lien quan chju tráCh nhim 
thi hành quyêt djnh nay. 

Quy& djnh nay có hiu hrC sau 10 ngày Ice tir ngày k./. 

No'inhân:O/ 
- Nhtr Diêu 2; 
- Van phOng ChInh phci; 
- Bô Van hóa, The thao vã DU lcli (Vy Pháp the,); 
- Bô Tãi chInh (Vy Pháp chC); 
- Bô Tir pháp (Cyc KiC,n Ira VBPL): 
- ThirOng trrc Tinh üy; 
- TliirOng trrc HDND tinh; 
- Các Ban HDND tinh; 
- Doàn Dai biéu Quôc hôi tinh; 
- Chti tjch, các PCT UBND tiiih; 
- Van phOng Doàn DBQI-! và HDND tinh; 
- Van phông UBND tinh; 
- Các sâ, ban, ngành, doàn the liCn quan; 
- Báo Kon Turn; 
- Dài Phát thanh và TruyOn hInh tinh; 
- Cong thông tin din tir tinh; 
- Chi cue Van this Liru trü tinh; 
- Cong báo tinh; 
- Liru VT, VX3, KTTH3. 

TM. Uc' BAN NH AN DAN 
CHU T!CH 
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