UY BAN NHAN DAN
TINH AN GIANG

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phñc

S: 220/UBND-KTTH
V/v men khai thuc hin Nghj quyët so

An Giang, ngày 19 tháng 3 nàm 2021

01/202! /NQ-HDND ngày I 5/3/2021
cüa H DND tinh quv dinh môt so mrc
chi phuc vii bCu cu di biêu Quôc hci
khóa XV Va dai biêu Hi dông nhân
dan cac cap nhim k' 202 1-2026 trên
dja bàn tinh An Giang

VChAR)UAN TN}1AJ GIANG

1i02i...

KInh gài:
- Các ca quan cüa Dáng, doàn the tinh;
- Các so', ban, ngành tinh;
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô.
ThLrc hiên Thông tu' s 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 nãm 2020
cUa Bô truGng B Tài chinh hu'o'ng dan vic I.p dir toán, quán 1', sü diing và
quyêt toán kinh phi bâu cu dai biêu Quôc h5i khóa XV và di biêu Hi dng
nhân dan các cap nhiêrn kSi 202 1-2026.
Ngày 15 tháng 3 nãrn 2021, Hi dng nhân dan tinh dã ban hành Nghj
quyCt sO 01/2021/NQ-HDND Quy dnh mt so m1rc chi phiic vi bâu cir dai biêu
Quôc hi khóa XV và d?i biêu Hi dông nhân dan các cap nhirn k' 202 1-2026
trCn dla bàn tinh An Giang (sau dày gpi tat là Ng quyêt so 01/2021/NQFIDND). Theo do, Nghj quyêt so 01/2021/NQ-HDND cô hiu 1irc thi hành kê tilt
ngày 25 tháng 3 nãm 2021.
Ap dung quy dnh tti Khoãn 2 Diu 8 và Khoán 1 Diêu 11 Lu.t Ban hành
van bàn quy phirn pháp lut ngày 22 tháng 6 nãm 2015, Uy ban nhân dan tinh
khOng ban hành Quyêt djnh dê quy djnh lai ni dung Nghi quyêt so
01/20211NQ-HDND. Dodó, dê nghj CáC ca quan, dan vj và dja phuang to chic
thrc hin quy djnh mt sO mi'rc chi phitc vi bâu ci:r dai biêu Quôc hi khóa XV va
di biëu Hi dông nhân dan các cap nhiêm kS' 2021-2026 trên dia bàn tinh An
Giang i.hco quy dnh ti Nghj quyêt sO 01/2021/NQ-HDND ngày 15 tháng 3 nãm
202 1 cua F-li dOng nhàn dan tinh.
Ca quan ni vi, tài chInh và kho bac nhà nuo'c các cp can cü quy djnh tai
Nghj quyêt so 01/2021/NQ-HDND ngày 15 tháng 3 näm 2021 cilia Hi dông
nhân dan tinh và các quy djnh cüa pháp 1ut hin hành, huO'ng dan, kiêm tra vic
tO chrc thu'c hiën quy djnh mrc chi phtc vi bâu cü d?i biêu Quôc hi khóa XV
vâ dti biêu Hôi dOng nhân dan các cap nhim kli 2021-2026 trên da bàn tinh
An Giang.
Trong qua trmnh thrc hin, nu có vuO'ng m&c, d nghj các Ca quan, dan
vi, da phuang phán ánh bang van bàn ye So' Tài chInh, So' Ni vi (Ca quan

thix&ng trirc Uy ban bu cir tinh) d tng hçTp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem
xét, xir 1./.
Noi nhân:
- Nhu trén;
- TT Tinhüy, HDND, UBND tinh;
- ChÜ tjch, các PCT UBND tinh;
- Van phông: Tinh üy, HDND tinh;
- Các S&: Nôi vu, Tài chInh;
- Kho bac Nhã nu&c tinh;
- VP UBND tinh: Lãnh dao VP, Phông TH;
- Trung tâni Cong báo-Tin h9c;
- Website tinh An Giang;
- Liiu: VT, PhOng KTTH.
(DInh kern Ngh/ quyêt so OI/2021/IVQJ-JDND)

TM. UY BAN NHAN D'AN
KT. CHU TICH
PCHU TICH

Phu*c

HO! BONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V1T NAM
TINH AN GIANG
Bc 1p - Tiy do - Hinh phüc

So: ( 1/202 l/NQ-HDND

An Giang, ngày .tçthang 3 nám 2021

NGHT QUYET
Quy djnh mt s mfrc chi phic vçi bu cfr di biu Quc hi khóa XV
và di biêu Hi dng nhân dan các cp nhim k' 2021 - 2026
trên dja bàn tinh An Giang

HO! BONG NIIAN DAN TINU AN GIANG
KHOA IX K HQP THU 19

Can ct Lut TO cIuc chInh quyén d/a phuvi'zg ngày 19 tháng 6 nám 2015;
COn cile Lut sa dái, bd sung rn(5t sO' diu cia Lut T chzc ChInh phz và
Lut To chic chInh quyén d/a phwcrng ngày 22 tháng 11 nOm 2019,
Can c Luct Ban hành van bàn quy phgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám
2015, Lut sia dói, bO sung mt sO diêu cia Lut Ban hành van ban quy phgm
phap lut ngày 18 tháng 6 nám 2020;
COn ci' Lut Bdu th dgi biê'u QuO'c h51 và dqi biJu Hi dO'ng nhdn dan ngày
25 tháng 6 nOm 2015;
COn cz Luçit iVgOn sOd? nhà nzthc ngày 25 thOng 6 nám 2015;
COn cilt Ngh djnh so 163/2016/ND-CT ngOy 21 tháng 12 nOm 2016 cza
ChInh phi quy djnh chi tiêt và hiróg dan thi hành Luçt Ngán sách nhà nithc;
c0 Ngh quyé't so' 133/2020/Q.H14 ngày 17 thOng 11 ndrn 2020 cza Quóc
hói ye ngOy bOu cilh di biCu QuOc hi khOaXV vO di biêu Hi dOng nhOn dan các
cOp nhiém k 202] - 2026,
COn cO Thông tu' s 102/2020/i T-BTC ngày 23 thOng 11 nOm 2020 cia Bç3
trithng Bç5 TOi chInh hwáng dOn vic lçp dt toOn, quOn l, th dyng và quyét toOn
/cinh phi bOu cilt di biéu QuOc hç3i khOa XV và dcii biéu Hç5i dOng nhán dOn cOc cOp
nhiêm k> 2021 - 2026;
XCi' Ta trInh sO' 79/TTr-UBND ngày 22 tháng 02 nOm 2021 cia Uy ban n/jOn
dOn tinh Du thOo Nghf quyêt cia J-Jç5i dOng nhOn dOn tinh quy djnh môt so mic clii
phyc vii bOji cc di h/Cu QuOc hi khóa XV vO di biCu Hi d*ong nhOn dOn cOc cOp
nhirn k' 202 1-2026 trCn da bàn tinh An Giang, BOo cáo thOrn tra cia Ban Kinh té
- ngOn sOch, kiên thOo lun cia di biêu Hi dOng nhOn dOn tqi lcj) hQp.
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QUYET NGH!:
Diu 1. Quy djnh mt s mirc chi phçic vi bu ci:r di biu Quc hi khóa
XV vâ di biu Hi dàng nhân dan các cp nhim k 2021 - 2026 trén da bàn tinh
An Giang
1. Phm vi diu chinE
Nghj quy& quy djnh mt s mrc chi phc vu bu cir di biu Quc hi khóa
XV và dai biu Hi dông nhân dan các cap nhim k' 2021 - 2026 trên dja bàn tinh
An Giang.
Các ni dung khác không quy djnh tai Nghj quyt nay thl thirc hin theo quy
djnh tai Thông tu s 102/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 nam 2020 cüa B truOrig
B Tài chInh.
2. Di tuçing áp ditng
Các Ca quan, dan vj thrcrc giao nhim vii lien quan dn hoat dng bu cir dai
biu Quôc hi khóa XV và di biêu HQi dông nhân dan các cap nhim kSi 2021 2026 trên dja bàn tinE An Giang.
Diu 2. Nguyen täc chung
1. Kinh phI phiic vi cho cong tác b.0 cü phài dugc các co quan, don vj và
dja phucmg quail 1 chat chê, chi tiêu theo dung chê do, duing miic dIch, có hiu
qua; sur diing các phucing tin phiic viii các cuc bâu cur truóc day con sir dung duçc,
huy dng các phuong tin dang duçc trang b các Co quan, don vj dê phiic ii cho
nhim vi bâu ci:r dam bão tiêt kim chi cho ngân sách nba nuàc.
2. Trithng hcip mt ngu?ri lam nhiu nhim vii khác nhau cüa cüng mt ni
dung chi thi chi duçic hu&ng mirc chi cao nhât. Danh sách chi dugc thrc hin theo
Nghi. quyêt, Quyêt djnh thành 1p dã ducic cap có thâm quyén phê duyt.
Diu 3. Quy djnh mirc chi và thèi gian dugc hithng h trçy kinh phi phc vii
cong tác bâu cur
1. V ni dung chi và murc chi phiic vi cho bu cir dii biu Quc hi khóa
XV và di biêu Hi dông nhân dn các cap nhim k' 2021 - 2026 duçic quy djnh
nhi.r sau: (Chi tiêt tai Phu luc dInh kern,)
a) Chi t chüc hi nghj, tp hu.n.
b) Chi bi duöng các cuc hop; chi cOng tac chi dao, kirn tra, giáni sat bu
cur cüa Ban Chi d.o bâu cir; Thung trçrc Hi dOng nhân dan; Uy ban bãu cr; TO
giüp vic; các Tiêu ban cüa Uy ban bâu cfr; Uy ban Mt tr.n To qu& Vit Nam
(ngoài ché d thanh toán cOng tác phi theo quy djnh hin hanh); chi xây dirng van
ban; chi bôi duöng, hO trc ci.râc din thoi di dng cho nhQng ngi.thi trirc tip phic
vi trong dcit bâu ci:r; chi tiêp cong dan, giái quyêt khiu nai, th cáo v b.0 cir.
c) Chi thit bj phc v ca quan thumg trrc Uy ban bu cfr tinh: Thirc hin
theo dung djnh mCrc, ché d, chi tiêu hin hành trong phm vi dr toán ngân sách
phiic vi cong tác bâu cur dugc phê duyêt.
d) Các ni dung chi khác: Thirc hin theo các quy djnh cüa pháp 1ut hin
hành, thanhtoán theo thrc tê chirng tir chi hcrp pháp, hcip 1 trên CO SG dir toàn dã
ducic can thâm auvên nhê diivêt.
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2. V thôi gian duc hu&ng h tr kinh phi phiic vi cong tác bu ci duçc
tInh theo thi gian thçrc tê phát sinh, tôi da không qua 05 tháng.

Diêu 4. Nguön ldnh phI thuc hin
1. Kinh phi phiic vi cuc b.0 cir di bMu Qu& hi khoá XV và bu cir di
biêu Hôi dông nhân dan các cap nhiêm k' 2021 2026 trén dja bàn tinh An Giang
do ngãri sách Trung i..rcmg dam báo và dtrçic bô sung mt phãn tir ngân sách dja
phLrang theo quy djnh t?i khoãn 2 Diêu 1 Thông tu so 102/2020/TT-BTC ngày 23
ngày 11 tháng 2020 cüa B trithng B Tài chInh.
2. Can cir m(rc chi quy djnhti Diu 3 cia Nghj quyt nay, kinh phi phiic vçt
cho cong tác bâu ci:r duqc phân bô cho các ngãnh, Ca quan, dan vi và dja phizang
trên ca sâ ngân sách Trun uang dam bão theo thông báo, tInh hmnh thrc té ti dja
phircng và khâ näng can dôi cüa ngân sách dja phtrcrng.
3. Ngoài kinh phi duçc phân b ti khoã.n 2 Diêu 4 cüa Nghj quyt nay, trong
tru6ng hap can thiêt, thu tru&ng ca quan, dan vi chi dng sap xêp, bô tn mt
khoãn kinh phi' tr nguOn ngãn sách chi thung xuyên dã dugc giao dé ho trçi cho
cOng tác bâu cir dcii biêu QuOc hi khóa XV vã dcii biêu Hi dông nhân dan các cap
nhimk'2021-2026.
-

Diu 5. Giao Uy ban nhân dan tinh trin khai thçrc hin Nghj quyt nay.
Diu 6. Nghj quy& nay dã duac Hi dng nhân dan tinh An Giang Khóa TX
K' hap thir 19 thông qua ngày 15 tháng 3 nàm 2021 và có hiu hrc t~ ngày 25
tháng 3 nãm 202 1-,
Noinhân:
Uy ban Thu&ng vi,' Quôc hi;
-ChInhphi:i;
Uy ban Trung iningMTTQ Vit Narn;
Ban Cong tác dai biéu UBTVQH;
Van phOng QuOc hôi;
Van phOng Chinh phà;
B Tài chInh;
BO Nôi vu;
- Viii Cong tac Quoc h9l, Dia phtrang va Doan the VPCP;
Kim toán Nba nrnrc Khu vuc IX;
Vçi Pháp ch B Tài chinh
Vu Pháp ché B Ni vu;
Cue Kiêm tra van bàn B) Tu pháp;
Website Chinh phü;
Thufng tnrc: Tinh üy, I-JDND tinh;
Uy ban nhân dan tinh, Ban Thu&ng tri,rc IJBMTTQ\TN tinh;
Doàn DBQH tinh;
Dai biêu HDND tinh;
Các so. ban. ngmnh, doàn the cap tinh;
Van phOug: TU, HJEND, UBND, UBMTTQVN tinh;
ThuOng trçrc HDND, UBND các huyn, th xä, thãnh phô;
Co quan thuOng trii TTXVN tai AG, Bão Nhân dan tai AG,
Tnyên hinh Quöc hi t1i tinh KiCn Giang;
Báo An Giang, Dâi Phát thanh Truyn hInh An Giang;
Website tinh, Trung tam Cong báo Tin hçc;
Cng thông tin din tCr Van phOng HDND tinh;
Lisu: VT. PhOng Tng hgp-Huy.
-
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Cff(J TQA KY HQP
'cHU TICH

HQI BONG NIJiN DAN CONG HOA XA HQI CHTJ NGHIA V1T NAM
Dc Ip Ti do Hnh phiic
TINH AN GIANG
-

-

PHV LVC
QUY BIINH MÔT sO MU'C CIII PFILTC VU CONG TAC BAt] cU'
4F1U QUOC 1101 KHOA XV VA DAI BIEU HOL BONG
DAN CAC CAP NHIM KY 2021 2026
uyêt so 01 /2021/NQ-HDND ngày ic/3/2021 cza HDIVD
0
tinh An Giang,)
z
-

'vo

) t,,
1,

Mfrc chi (dông)
STT

Nt1iing chi

Doii vj tinh
Cap tinh

Cap huyn

Cip xã

Chi t1 chfrc hi nghj, tp
hun

2

Clii to chuc hçi nghi

Theo Nghj quyt sé 2720 17/NQ-HDND
ngày 08/12/2017 c0a Hçi dOng nhân dan
tinh quy dinh ch do cong tác phi, ch d
chi hOi ngh.i trên dia bàn tinh An Giang.
Rieng clii to chi.rc hçi ngh do Uy ban bau
Cu triu tp dôi vri ni dung bOi duOng
dai biêu tham du thirc hiên theo Muc II
Phii luc nay.

Chi t chrc tp huãn cho can
b tham gia phic vi cong tác
to chi'rc bâu c~

Theo Ngh quyt 14/2019/NQ-HDND
ngày 11/12/2019 cüa FIi dông nhãn dan
tinh quy , dnh ye mtrc chi dào t?o, bôi
thrO'ng dOi vi can b), cOng chrc, viCn
chirc tinh An Giang

.

Chi bM dirong các cuc hQp
Các cuôc hop cüa Ban Clii dao
bâu cCr; Uy ban bâu cr; TO
giüp vic; các Tiêu ban cüa Uy
ban bâu cir; Uy ban Mt trn to
quOc Vit Narn

2

-ChUtricuQch9p

dng!ngi.ri/bui

200.000

200.000

150.000

-Thànhviênthamdir

dèng/nguii/bué.d

100.000

100.000

80.000

-Cácditixqngphiicvi

dng/ngu?iiIbui

50.000

50.000

40.000

dng/ngix?ñ!bui

150.000

150.000

120.000

Thành viên tham dir

dngJngithi/bui

80.000

80.000

60.000

Các d6i ti.xçing phic vi

dng/ngu&iIbui

50.000

50.000

40.000

Các cuOc h9p khác lien quan

den cong tác bu cir
-Chütricuch9p
-

-

2
Mfrc chi (dng)
STT

Ni dung chi

Doii vj tInh

dp tinh

dp huyn

Cp xã

Chi cong tác chi do, kim
tra, giám sat biu cr cüa Ban
Chi do bIu cfr; Thu'?rng trtyc
HDND; Uy ban bu cfr; To
gulp vic; các Tieu ban cua
Uy ban bu Cu'; Uy ban Mt
trn To quoc Vit Nam
(ngoài chê d thanh toán
cong tác phi theo quy djnh
hiên hành)
Truâng doàn giám sat
Thành viên ch.Inh thirc cüa
doàn giám sat
Can bô, cong chirc, viên chrc
phc vi doãn giám sat:
trrc tiOp ctoàn giárn
- Phc
sat

2

- Phic vi gian tiêp doàn giám
sat (lái Xe, bão v 1nh do)
Chi xãy dirng báo cáo kt qua
kim tra, giám sat
Báo cáo tong hcrp kOt qua cia
t1rng doàn cOng tác; báo cáo
tng hçrp kt qua cüa dçTt kiêm
a
tra, giám sat; báo cáo tong hQp
kt qua các dcit kim tra, giám
sat trinh Uy ban bu ci'r

b

Xin ' kin bang van bàn các
cá nlan, cluyên gia

c Chinh 1". hoãn chinh báo cáo
IV

dng!ngir&i/bui

200.000

200.000

150.000

dng/ngixri/buM

100.000

100.000

80.000

dng/ngthi!buêi

80.000

80.000

60.000

dn/bui

50.000

50.000

40.000

2.500.000

2.500.000

2.000.000

200.000

200.000

150.000

(Tong mirc
chi xin
kin t6i da
là: 800.000
dng/ngwMI
vAn bàn)

(Tng müc
chi xin
kin ti da
là: 800.000
d6ng/nguäil
vAn bàn)

(Tng mirc
chi xin '
kiên t& da
là: 600.000
ding/nguôi/
vAn bàn)

600.000

600.000

450.000

dng/bao cáo

dnngui/ln

dng/báo cáo

Chixâydrngvän bàn

Chi xây drng các vAn bàn quy
phçirn pháp lut v bu

Theo Nghj Quyt s 23/2017/NQ-HDND
ngày 08/12/2017 cüa HOi dng nhân dan
tinh quy djnh mlrc phãn bô kinh phi dam
bào cho cong tác xây dirng vAn bàn 9uy
phm pháp 1ut Va hoàn thin h thông
pháp 1ut trên da bàn tinh An Giang

Mfrc chi

STT

Ni dung chi

2

Chi xây drng các van bàn
ngoài phm vi diu chlnh cña
Ngh Quyet so 23/2017/NQHDND lien quan dn cong tác
bâu cU, có phni vi toàn tinh,
huyn, xã do Uy ban bâu cU
ban hãnh (k hoach, thông tn,
van bàn chuyên mon hu&ig
dn cong tác phuc vii bu cU,
báo cáo sa ket, tng kêt, biên
bàn ting kát cuc bu cU trong
Ca tinh)
Xây drng van bàn (tInh cho
a san hãm cuôi cüng, bao gOm
cà tiêp thu, chinh l)

Xinkiênbangvànbáncáccá
b
.
. .
nhan, chuyen gia

(dông)

Don v tinh
Cap tinh

doug/van bàn

...
dong/ngl.rG1/lan

Cap huyn

Cap xã

2.000.000

2.000.000

1.500.000

200.000

200.000

150.000

(Tng mi:rc
chixin
.
.
kien toi da
là: 800.000

(Tong misc
chixin
.
..

(Tng mUc

là: 800.000

chixin'
hen tol da
là: 600.000

dông/nguii/
van bàn)

dèng/ngi.rii/
van bàn)

dng/ngithi/
van bàn)

2.200.000

2.200.000

1.800.000

2.000.000

2.000.000

1.600.000

hen toi da

Chi bi duong cho nhthig
ngirôi tric tMp phizc viii
trong dçrt bu cfr

V

mUc
theo
Bi
dirng
khoán/tháng dôi vài các dOi
tizçYngsau:
- Tnx&ng, Phó Ban Chi dao
bu cU.
- Chü tjch, Phó Chi tjch '
dng/nguxiIthang
a
ban bau ci.r.
- Truông các Tiu ban Uy ban
bâucCr.
- Thânh viên Ban Clii dao bâu
cU, Uy ban bu cU.
- Pho Truâng các Tiu ban Uy
b

banaucU.

,

- To truang, To pho To giup
viêc Ban Chi dao bâu cU.
- To tri.rOng, To phó To giüp
vic Uy ban bu cU.

dng/ngirñ/thang

4

STT

Mfrc chi (ding)
Ni dung chi

Don vj tInh
Cp tinh

- Thãnh viên:
+ To giüp vic Ban Chi dao
c bâu
+ Các Tiêu ban, to gi12p vic
cuaUybanbauci:r.

Cp huyn

dp xA

dông/nguOiltháng

1.800.000

1.800.000

1.400.000

dng!ngirai!ngày

100.000

100.000

80.000

Trutmg hp thai gian huy
dng, trung tp tnrc tiCp phçic
V11 cOng tãc bâu cir Ion hon 15
ngày, thçrc hin chi bôi duerng donglnguai/thang
trên Co s& quyêt dinh, van bàn
huy dng, tri.rng tap duçc cap
cO thâm quyên phê duyt

1.500.000

1.500.000

1.200.000

150.000

150.000

150.000

Thi gian huóng ch' d bi
duöng phiic vi cong tác bâu cü
thirc hin theo thrc tê; tinh tr
d th&i dim Uy ban bucr thành
1p den khi Uy ban bâu cCr kCt
thtic nhim vii; nhtrng tôi cia
không qua 05 tháng.

2

3

Các di tlxng &rç'c huy dtng,
tnrng tap trrc tiêp phiic vi
cong tác bâu cir (ngoâi các dôi
tl.rçrng dã thrçc huy dQng, trimg
tap tham gia ti các Tiêu ban,
các tO giüp vic Uy ban bâu
cir) thai gian huOng chê
khong qua 15 ngay; (khong
bao gOrn nhtng ngày tham gia
doàn kiCrn tra, giám sat; phiic
V\1 trirc tiêp dan và giãi quyêt
khiCu nai, tO cáo ye bâu cir,
ngày tnrOc ngày bâu cir va
ngày baa cr)

Riêng 02 ngày (ngày triric
ngày bâu ci:r và này bâu cr),
áp ding dOi vri tat ca các 1rc
lucrng trrc tiCp tham gia phi,ic
vubâucir;danhsáchdoitixçrng
duic hamg chê d chi bOi
duong theo các quyêt djnh, van
bàn cüa cap cO thãm quyên phê
duyt

dOnglngixäilngày

5

STT

Mfrc chi (d1ng)
Ni dung chi

Bon v tinh
Cp tinh

,

1

Chi khoán h trçr cu*c din
thoi di dng cho nhfrng
ngu'M trc tip phic vt
trong dç't bu cii:
Trtrông, PhO Ban Chi do bAu
cü; ChU tjch, Phó Chü tch Uy
dông/ng.xi1tháng
ban bu cir, Trtr&ng các Tiu
bancuaTiJybanbuci:r

500.000

dp huyn

500.000

400.000

-i

2

Thành viên Ban Chi dao bu
cir, Uy ban bu cü, Phó trirâng
các Tiêu ban, T giüp vic

dngInguo'i/tháng

400.000

400.000

3

Tnthng hcrp c.n thit Chü tch
Uy ban bâu cr quyt djnh danh
sách can b tham gia phic vi
cong tác bAu cr dtzgc h trç
crc din thoi di dng

dng/ngixô1Jthang

3 00.000

200.000

4

Th?i gian h trçi cric diên
thoi di dng thrc tInh theo
thôi gian thirc t& tCr thai diem
thành lap Uy ban bau cu den
khi Uy ban bu cir ket thüc
nhim vi nhtrng ti da không
qua 05 thang)

v-lI

Cap xã

300000

-j

Chit iep cong dan, giai quyet
.
•
A
A
khieu nu, to cao ye bau cir

1

Nprai ducic giao tnrC tiep
tiep cong an

2

Ng
phc
tiêp cong dan

V1C

c tip vic

Ngixäi phic V1 gián tiêp vic
tiêp cong dan

dng/ngu&i/bui

80.000

80.000

60.000

ng'ngrai,ii

60.000

60.000

50.000

50.000

50.000

40.000

