
tiY BAN NHAN DAN 
TiNTI GIA LAI 

S&C /2019/QD-UBND Gia Lai, ngay,4'9thang 3  nám 2019 

QUYET DINH 
Quy djnh dôi tu'qng khách trong nróc thrçrc môi cam áp ding cho 

các co quail, to chüc, don vj thuc tinh Gia Lai 

UY BAN NHAN DAN TiNH GIA LAI 

Can c&Luat Td chtc chInh quyn djaphuring nám 2015; 
Can ctLut Ban hành vn ban quyph4iln pháp lut nãm 2015, 
Can czLutNgdn sach nhà nithc ná,n 2015, 
Can c& Thông ttc so 71/2018/IT-BTC ngày 10/8/2018 cüa B5 trithng Bô 

Tài chInh quy djnh chê d5 tiêp Ithách nzthc ngoài vào lam viçc tgi Viêt Nam, chê 
d5 chi to chc h5i nghj, hi tháo quOc té tgi Vit Nam và ché do tiêp khách trong 
nut5c; 

Thyc hin Nghj quylt sd 187/NQ-HDND ngày 10/9/2019 cáa Hç5i dO'ng 
n/ian dan tinh Gia Lai ye viçc thông qua dôi tu'Qng khách trong nithc duqc mài 
coin áp dung cho các ca quan, tO chi°c, don vj thuôc tinh Gia Lai, 

Theo dê nghi cia Giám dOc S6 Tài chin/i tgi TO' trmnh sO 324/17 'r-STC ngây 
2 0/8/2019. 

QUYET BNH: 

Diu 1. Phim vi diu chinh 
Quyêt djnh nay quy djnh dôi tlxqng khách trong nixâc dixçc miii cam áp 

dung cho cac ca quan, to chCrc, don vj thuc tinh Gia Lai. 
Diêu 2. Di tu'qng áp diing 
Các ca quan nhà nuâc, dan vj sir nghip cong 1p, ca quan Dãng Cong  san 

Viêt Nam, các to chi'rc chInh trj, các tO chi'rc chInh trj - xà hi và các tO cht'rc sir 
ding kinh phi do ngân sách nhà nuâc ho trq trên dja bàn tinh Gia Lai. 

0iêu3. Dôi tirçrng khách trong ntrrc du'çrc môi cam 
1. DOi ttrçlng khách ducic mi cam cUa Tinh üy (gomThixông trtcc Tinh üy, 

các Ban Dáng Tinh üy, Van phông Tinh üy), Doàn Di biêu Quoc hOi  tinh, Hi 
dOng nhn dan tinh (gôrn Thu?ing tnit Hi dOng than dan tinh, các Ban Hi dông 
nhân dan tinh, Van phông Hi dông than dan tinh), Uy ban nhan dan tinh, Uy 
ban Mt trn To quOc Vit Nam tinh. 

a) Doàn khãch thuc các ca quan Trung i.rong, doàn khách thuc các tinh, 
thành phô trirc thuc Trung trang. 

b) Doàn khách là các dông chI lao thành each mang; nguôi dan tc thiêu 
s; già lang, truâng bàn, chirc sac, ton giáo; các dôi trqng chinh sách. 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc 



c) Doàn khách là các ca quan, t ch(rc dn thAm, tim hiu, trao d& và hçc 
tp kinh nghim trong ITnh vrc xüc tiên và h trçr dâu tu trên dja bàn tinh. 

d) Doàn khách là các to cht'rc den üng hO, lam cong tác xA hOi  tr thin, c(ru 
nan,cthihO. 

d) Khách dtr di hOi, hOi nghi, hôi tháo, t9a dam, l mIt tinh, k)' nim, tp 
huân, do Trung l.rang và dja phixcing to chi.rc theo phân cap. 

e) Doàn khách thuOc  các HQC vin, TrLring D?i  hQc, Tnrông Cao däng, 
Trung tarn giáo dçic ngoài tinh. 

g) Doãn khách thuOc  các Ca quan, d(m vj, dla  phwmg trên dla  bàn tinh Gia 
Lai. 

h) Ngoài các dôi tuçing khách nêu trên, dôi vài mit so tn.ring hqp xét thây 
can thiêt mói cam phãi dixçic BI thu Tinh üy, TruOng doàn Dai  biêu Quoc hOi 
tinh, Chü tjch HOi  dOng nhân dan tinh; Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh; Chü tjch 
Uy ban Mttrn To quôc Vit Nam tinh (hoc nguii duçic phan công, üy quyên) 
phê duyt kê hoch và cho chU tri.rang, giao nhim vi tiêp don. 

2. Dôi tl.rcYng khách duqc mi cam cüa Huyn ciy/Thành ily/Thi üy; HOi 
dong nhán dan, Uy ban nhân dan, Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam các huyn, 
thj xâ, thành phô (sau day gçi là cap huyn). 

a) NhUng dôi ttrcmg khách trong rnrâc quy djnh tai  diem b, c, d, d, e, g 
Khoãn 1 Diêu nay. 

b) Ngoài các dôi tuçmg khách nêu trên, dôi vâi mOt so tnnmg hqp xét thây 
can thiêt phãi m?yi corn phái duçc BI thu Huyn Uy/BI thu Thành üyfBI thu Thj 
üy; Chü tjch HOi  dOng nhân dan, Chü tjch Uy ban nhân dan, Chü tjch Uy ban Mt 
trn To quôc Vit Narn cap huyn phê duyt kC hoach và cho chü tnrang, giao 
nhim vv tiêp don. 

3. Dôi tucmg khách duvc m?ii cam cüa HOi  dông nhàn dan, Uy ban than 
dan, Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam các x, phuing, thjtrân. 

a) Nhttng dôi ttiçlng khách trong nuâc quy dinh tai  diem b, d khoãn 1 Diêu 
nay. 

b) Các doàn khách den lam vic thuOc  các cci quan, dan vi Cap tinh và cap 
huyn trén dja bàn tinh. 

c) Các doàn khách thuOc các xâ, phthng, thj trân trên dja bàn tinh. 
4. Dôi tuçrng khách dtxçic m1i cam cUa các ccx quan nhà nuâc, dan vj sir 

nghip cOng 1p, to chirc chInh trj, các to chirc chInh trj - xã hOi  và các to chi:rc scr 
ding kinh phi ngân sách nhà nuàc h trçx trén dja bàn tinh Gia Lai ngoài cac ccx 
quan, dan vi quy djnh ti các Khoãn 1,2 và 3 Diêu nay. 

a) Dôi tl.rqng khách trong nuâc den lam vic vài ca quan, don vj theo 
chucxng trInh, kê hoach duqc cap có tham quyên phé duyt, giao nhim vi mi 
cam và duçxc bô tn kinh phi riéng tr nguon kinh phi duçxc giao khOng thrc hin 
chêdOtrchü. 

b) Tnthng hçxp dOi tucxng khách trong nuâc khác xét thây can thiêt phái 
mOi cam than mt thI m tru?lng ccx quan, dan vj quyet djnh tiêp khách theo 
thâm quyên và phái duçic quy djnh trong Quy ché chi tiêu nOi bO cüa ca quan, 
dan vj dam bào tiêt kim và sCr dung tir nguôn kinh phi &rqc giao thirc hin chC 
dO tr chCi. 
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c) Riêng d6i vó'i di tircrng khách trong nuóc dn lam vic vâi các Hi 
thuc ph?m vi dieu chinh ti Nghj drih so 45/2O1OIND-CP ngày 21/4/2010 cüa 
ChInh phü uy djnh to chrc, hot dng và. quán l' hi, Hi di.rçc chti dng si 
di:ing tr nguOn kinh phi ngán sách nhà ni.râc h trçi cho các nhim vii Nba nuâc 
giao trong dr toán chi thung xuyen hang näm dê thirc hin. 

Diêu 4.Biu khoãn thi hành 
1. Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành kê tir ngày 30 tháng 9 nm 2019. 
2. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; giárn dôc các sâ, ban, ngành; 

chU tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô; thu tnr&ng các ca quan, 
to chirc, dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./14i.'— 

Ncinhin: 

• Nhu diu 4; 
- BO Tãi chInh(Wc); 
- Ci,ic Kiêm tra VBQPPL- Bi Tu phap; 
- Thixong trirc Tfnh üy; 
- Thmg trVc HOND tinh (b/c) 
- Doàn Dai biêu Quôc hi tinh; 
- Die Chü tich UBND tinh; 
- Các PCT UBND tnh; 
- Các PCVP UBND tinh; 
- L.ru: VT, 1T11-I, KUH. 
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