Dự thảo Thông tư này hướng dẫn cụ thể một số nội dung và mức chi như sau: Chi tổ chức các cuộc họp về
triển khai thi hành biện pháp giám sát giáo dục, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định về chế độ chi
hội nghị quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính;
Chi tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm giáo dục, giúp đỡ người được giám sát,
giáo dục cho người trực tiếp giám sát, giáo dục hoặc cử người trực tiếp giám sát, giáo dục tham gia các
Chương trình tập huấn thích hợp do cấp huyện hoặc cấp tỉnh tổ chức để thực hiện nhiệm vụ: Nội dung và
mức chi áp dụng theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán,
quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội
được miễn trách nhiệm hình sự ở trong nước: Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số
40/2017/TT-BTC.
Chi chế độ làm đêm, thêm giờ: Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về chế độ trả lương làm
việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức.
Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động giám sát, giáo dục người dưới 18
tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Các khoản chi phí cần thiết khác phục vụ hoạt động giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được
miễn trách nhiệm hình sự: Thực hiện chi theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ và trong dự toán được phê
duyệt của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236) 3 881 888 , miễn phí phục vụ
1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

