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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành định mức chi kinh phí Hội thảo 
và Hội đồng Khoa học và Công nghệ  

 
  

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;  

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về 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 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn ban hành quy định Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử 
dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành định mức chi kinh phí Hội thảo và Hội đồng Khoa học và 
Công nghệ  như sau: 
                                                                                

TT Nội dung Đơn vị tính Định mức chi         

( 1.000đ) 

I Chi Hội thảo   

1 Người chủ trì Người/Buổi 1.200 

2 Thư ký hội thảo Người/Buổi 400 

3 Báo cáo viên trình bày tại hội thảo Báo cáo 1.600 

4 Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức 

hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày 

tại hội thảo 

Báo cáo 800 

5 Thành viên tham gia hội thảo Người 150 



TT Nội dung Đơn vị tính Định mức chi         

( 1.000đ) 

II Chi tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN   

a Chi họp Hội đồng tư vấn xác định 

nhiệm vụ KH&CN 

Hội đồng  

 - Chủ tịch Hội đồng Người 800 

 - Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội 

đồng 

Người 600 

 - Thư ký hành chính Người 200 

 - Đại biểu được mời tham dự Người 150 

b Chi nhận xét đánh giá  

 - Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng 200 

 - Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện 

trong Hội đồng 

01 phiếu nhận 

xét đánh giá 

300 

III Chi về tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp 

tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ 

KH&CN 

  

a Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, 

giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì 

nhiệm vụ KH&CN 

Hội đồng  

 - Chủ tịch Hội đồng Người 1.200 

 - Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội 

đồng 

Người 800 

 - Thư ký hành chính Người 200 

 - Đại biểu được mời tham dự Người 150 

b Chi nhận xét đánh giá  

 - Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng 400 

 - Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện 

trong Hội đồng 

01 phiếu nhận 

xét đánh giá 

500 

IV Chi thẩm định nội dung, tài chính của 

nhiệm vụ KH&CN 

Nhiệm vụ  

 - Tổ trưởng tổ thẩm định Người 500 



TT Nội dung Đơn vị tính Định mức chi         

( 1.000đ) 

 - Thành viên tổ thẩm định Người 400 

 - Thư ký hành chính Người 200 

 - Đại biểu mời tham dự Người 150 

V Chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính 

thức nhiệm vụ KH&CN 

  

a Chi họp Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ  

 - Chủ tịch Hội đồng Người 1200 

 - Phó chủ tịch hội đồng; thành viên hội 

đồng 

Người 800 

 - Thư ký hành chính Người 200 

 - Đại biểu được mời tham dự Người 150 

b Chi nhận xét đánh giá  

 - Nhận xét đánh giá của ủy viên Hội đồng 400 

 - Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện 

trong Hội đồng 

 

01 phiếu nhận 

xét đánh giá 
500 

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

  Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLKH.                                                                 

 

GIÁM ĐỐC 

  

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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