
Đơn vị tính Cấp tỉnh Cấp huyện  Cấp xã Đơn vị tính
 Mức chi tại 

Trung ương 
Đơn vị tính  Cấp tỉnh  Cấp huyện  Cấp xã 

 Cấp 

tỉnh 

 Cấp 

huyện 

 Cấp 

xã 

 Cấp 

tỉnh 

 Cấp 

huyện 

 Cấp 

xã 

1

Chi bồi dưỡng các cuộc họp của 

Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ 

bầu cử, Ủy ban MTTQVN các 

cấp:

a) Các cuộc họp:

- Chủ trì cuộc họp đồng/người/buổi 160.000 120.000        80.000 đồng/người/buổi          200.000 đồng/người/buổi 160.000 120.000 80.000   100     100   100      80       60      40 

- Thành viên tham dự đồng/người/buổi 80.000 60.000        50.000 đồng/người/buổi          100.000 đồng/người/buổi 80.000 60.000 50.000   100     100   100      80       60      50 

- Các đối tượng phục vụ và

phóng viên đưa tin 
đồng/người/buổi 40.000 40.000        40.000 đồng/người/buổi            50.000 đồng/người/buổi 40.000 40.000 40.000   100     100   100      80       80      80 

b) Các cuộc họp khác liên quan

đến công tác bầu cử:

- Chủ trì cuộc họp đồng/người/buổi 120.000 90.000        60.000 đồng/người/buổi          150.000 đồng/người/buổi         120.000           90.000        60.000   100     100   100      80       60      40 

- Thành viên tham dự đồng/người/buổi 70.000 60.000        50.000 đồng/người/buổi            80.000 đồng/người/buổi           70.000           60.000        50.000   100     100   100      88       75      63 

- Các đối tượng phục vụ đồng/người/buổi 40.000 40.000        40.000 đồng/người/buổi            50.000 đồng/người/buổi           40.000           40.000        40.000   100     100   100      80       80      80 

2

Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra, 

giám sát bầu cử của Thường 

HĐND, Ủy ban bầu cử, các Tiểu 

ban Ủy ban bầu, Uỷ ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh, huyện (Ngoài chế độ thanh 

toán công tác phí theo quy định 

hiện hành):

a) Trưởng đoàn giám sát đồng/người/buổi 160.000 120.000 đồng/người/buổi          200.000 đồng/người/buổi 160.000 120.000      100.000   100     100      80       60      50 

b) Thành viên chính thức của

đoàn giám sát 
đồng/người/buổi 80.000 60.000 đồng/người/buổi          100.000 đồng/người/buổi 80.000 60.000        50.000   100     100      80       60      50 

c) Cán bộ, công chức, viên chức

phục vụ đoàn giám sát:

- Phục vụ trực tiếp đoàn giám sát

và phóng viên báo, đài trực tiếp

đi theo đoàn giám sát đưa tin, bài 

đồng/người/buổi 70.000 50.000 đồng/người/buổi            80.000 đồng/người/buổi 70.000 50.000        40.000   100     100      88       63      50 

- Phục vụ gián tiếp đoàn giám sát

(Lái xe, bảo vệ lãnh đạo)
đồng/người/buổi 40.000 40.000 đồng/người/buổi            50.000 đồng/người/buổi 40.000 40.000   100     100      80       80       -   

Phụ lục

ĐỀ XUẤT MỨC CHI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BiỂU HĐND CÁC CẤP NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày      /       /2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Nội dung

Mức chi năm 2016 (tại Quyết định số 843/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh)

Mức chi quy định tại Thông tư 

102 của Bộ Tài chính
Đề xuất mức chi lần này

So sánh mức chi 

lần này với mức 

chi năm 2016 (%)

So sánh mức chi lần 

này với mức chi quy 

định tại Thông tư 

102/2020/TT-BTC 

(%)



2

Đơn vị tính Cấp tỉnh Cấp huyện  Cấp xã Đơn vị tính
 Mức chi tại 

Trung ương 
Đơn vị tính  Cấp tỉnh  Cấp huyện  Cấp xã 

 Cấp 

tỉnh 

 Cấp 

huyện 

 Cấp 

xã 

 Cấp 

tỉnh 

 Cấp 

huyện 

 Cấp 

xã 

TT Nội dung

Mức chi năm 2016 (tại Quyết định số 843/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh)

Mức chi quy định tại Thông tư 

102 của Bộ Tài chính
Đề xuất mức chi lần này

So sánh mức chi 

lần này với mức 

chi năm 2016 (%)

So sánh mức chi lần 

này với mức chi quy 

định tại Thông tư 

102/2020/TT-BTC 

(%)

d) Chi xây dựng báo cáo kết quả

kiểm tra, giám sát:

- Báo cáo tổng hợp kết quả của

từng đoàn công tác; báo cáo tổng

hợp kết quả của đợt kiểm tra,

giám sát; báo cáo tổng hợp kết

quả các đợt kiểm tra, giám sát

trình Thường trực HĐND, Ủy

ban bầu cử

đồng/báo cáo 2.000.000 1.500.000 đồng/báo cáo       2.500.000 đồng/báo cáo      2.000.000      1.500.000      500.000   100     100      80       60      20 

- Chi tham gia ý kiến bằng văn

bản 

đồng/người/văn 

bản
200.000 150.000

đồng/người/lần 

(tổng mức chi tối 

đa là: 1.000.000 

đồng/người/văn 

bản

 100.000 - 

300.000 

đồng/người/lần 

(tổng mức chi tối 

đa là: 1.000.000 

đồng/người/văn 

bản; riêng đối với 

cấp xã tổng mức 

chi tối đa là: 

500.000 

đồng/người/văn 

bản)

200.000 150.000      100.000   100     100 

- Chỉnh lý, hoàn chỉnh báo cáo đồng/báo cáo 500.000 350.000 đồng/báo cáo          600.000 đồng/báo cáo 500.000 350.000      200.000   100     100      83       58      33 

3

Chi xây dựng các văn bản ngoài

phạm vi điều chỉnh của Thông tư

338/2016/TT-BTC liên quan đến

công tác bầu cử do Ủy ban bầu

cử, Ban bầu cử, UBMTTQVN

các cấp ban hành

a) Chi xây dựng văn bản (tính

cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm 

cả tiếp thu, chỉnh lý)

đồng/văn bản 1.500.000 đồng/văn bản       2.000.000 đồng/văn bản      1.500.000      1.000.000      500.000   100 



3

Đơn vị tính Cấp tỉnh Cấp huyện  Cấp xã Đơn vị tính
 Mức chi tại 

Trung ương 
Đơn vị tính  Cấp tỉnh  Cấp huyện  Cấp xã 

 Cấp 

tỉnh 

 Cấp 

huyện 

 Cấp 

xã 

 Cấp 

tỉnh 

 Cấp 

huyện 

 Cấp 

xã 

TT Nội dung

Mức chi năm 2016 (tại Quyết định số 843/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh)

Mức chi quy định tại Thông tư 

102 của Bộ Tài chính
Đề xuất mức chi lần này

So sánh mức chi 

lần này với mức 

chi năm 2016 (%)

So sánh mức chi lần 

này với mức chi quy 

định tại Thông tư 

102/2020/TT-BTC 

(%)

b) Chi tham gia ý kiến bằng văn

bản
đồng/người/lần

đồng/người/lần 

(tổng mức chi tối 

đa là: 1.000.000 

đồng/người/văn 

bản

 100.000 - 

300.000 

đồng/người/lần 

(tổng mức chi tối 

đa là: 1.000.000 

đồng/người/văn 

bản; riêng đối với 

cấp xã tổng mức 

chi tối đa là: 

500.000 

đồng/người/văn 

bản)

200.000 150.000      100.000 

4

Chi bồi dưỡng cho những người

trực tiếp phục vụ trong đợt bầu

cử:

a) Mức khoán chi bồi dưỡng đối

với các đối tượng; thời gian

hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ

bầu cử theo thực tế và tối đa

không quá thời gian quy định cho

từng đối tượng. Trường hợp một

người kiêm nhiệm nhiều công

việc thì chỉ một mức bồi dưỡng

cao nhất. Cụ thể:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy

viên Thường trực Ủy ban bầu cử;

Trưởng các Tiểu ban Ủy ban bầu

cử (thời gian không quá 04

tháng)

đồng/người/tháng 1.600.000 1.200.000      800.000 đồng/người/tháng       2.200.000 đồng/người/tháng      1.800.000      1.400.000   1.000.000   113     117   125      82       64      45 

- Thành viên Ủy ban bầu cử; Phó

Trưởng các Tiểu ban, thành viên

các Tiểu ban Ủy ban bầu cử (thời

gian không quá 04 tháng)

đồng/người/tháng 1.400.000 1.000.000      700.000 đồng/người/tháng       2.000.000 đồng/người/tháng      1.600.000      1.300.000      900.000   114     130   129      80       65      45 

- Thành viên Tổ giúp việc Ủy

ban bầu cử (thời gian không quá

04 tháng)

đồng/người/tháng 1.200.000 900.000      600.000 đồng/người/tháng       1.800.000 đồng/người/tháng      1.400.000      1.100.000      800.000   117     122   133      78       61      44 

- Trưởng, Phó Trưởng các Ban

bầu cử (thời gian không quá 03

tháng)

đồng/người/tháng 1.000.000 800.000      500.000 đồng/người/tháng      1.200.000      1.000.000      800.000   120     125   160 



4

Đơn vị tính Cấp tỉnh Cấp huyện  Cấp xã Đơn vị tính
 Mức chi tại 

Trung ương 
Đơn vị tính  Cấp tỉnh  Cấp huyện  Cấp xã 

 Cấp 

tỉnh 

 Cấp 

huyện 

 Cấp 

xã 

 Cấp 

tỉnh 

 Cấp 

huyện 

 Cấp 

xã 

TT Nội dung

Mức chi năm 2016 (tại Quyết định số 843/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh)

Mức chi quy định tại Thông tư 

102 của Bộ Tài chính
Đề xuất mức chi lần này

So sánh mức chi 

lần này với mức 

chi năm 2016 (%)

So sánh mức chi lần 

này với mức chi quy 

định tại Thông tư 

102/2020/TT-BTC 

(%)

- Thành viên Ban bầu cử (thời

gian không quá 03 tháng)
đồng/người/tháng 800.000 600.000      400.000 đồng/người/tháng      1.000.000         800.000      600.000   125     133   150 

- Thành viên Tổ bầu cử (thời

gian không quá 02 tháng)
đồng/người/tháng      600.000 đồng/người/tháng      800.000   133 

b) Các đối tượng được huy động,

trưng tập trực tiếp phục vụ công

tác bầu cử (ngoài các đối tượng

đã được huy động, trưng tập tham

gia tại các Tiểu ban, các tổ giúp

việc Ủy ban bầu cử; thời gian

hưởng chế độ chi bồi dưỡng

không quá 15 ngày (không bao

gồm những ngày tham gia đoàn

kiểm tra, giám sát; phục vụ trực

tiếp dân và giải quyết khiếu nại,

tố cáo về bầu cử, ngày trước ngày

bầu cử và ngày bầu cử)

đồng/người/ngày 80.000 60.000        40.000 đồng/người/ngày          100.000 đồng/người/ngày         100.000           80.000        60.000   125     133   150    100       80      60 

c) Riêng 02 ngày (ngày trước

ngày bầu cử và ngày bầu cử), áp

dụng đối với tất cả các lực lượng

trực tiếp tham gia phục vụ bầu cử

đồng/người/ngày 150.000 150.000      200.000 đồng/người/ngày          150.000 đồng/người/ngày         200.000         200.000      240.000   133     133   120    133     133    160 

5

Chi khoán hỗ trợ cước điện thoại

di động cho những người trực

tiếp phục vụ trong đợt bầu cử;

thời gian hưởng hỗ trợ cước điện

thoại di động theo thực tế tối đa

không quá thời gian quy định cho

từng đối tượng dưới đây, cụ thể:

a) Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy

viên Thường trực Ủy ban bầu cử,

Trưởng các Tiểu ban Ủy ban bầu

cử (thời gian không quá 04

tháng)

đồng/người/tháng 300.000 250.000      150.000 đồng/người/tháng          500.000 đồng/người/tháng         400.000         300.000      200.000   133     120   133      80       60      40 



5

Đơn vị tính Cấp tỉnh Cấp huyện  Cấp xã Đơn vị tính
 Mức chi tại 

Trung ương 
Đơn vị tính  Cấp tỉnh  Cấp huyện  Cấp xã 

 Cấp 

tỉnh 

 Cấp 

huyện 

 Cấp 

xã 

 Cấp 

tỉnh 

 Cấp 

huyện 

 Cấp 

xã 

TT Nội dung

Mức chi năm 2016 (tại Quyết định số 843/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh)

Mức chi quy định tại Thông tư 

102 của Bộ Tài chính
Đề xuất mức chi lần này

So sánh mức chi 

lần này với mức 

chi năm 2016 (%)

So sánh mức chi lần 

này với mức chi quy 

định tại Thông tư 

102/2020/TT-BTC 

(%)

b) Thành viên Ủy ban bầu cử;

Phó Trưởng các Tiểu ban, thành

viên các Tiểu ban Ủy ban bầu cử

(thời gian không quá 04 tháng)

đồng/người/tháng 250.000 200.000      100.000 đồng/người/tháng          500.000 đồng/người/tháng         300.000         250.000      150.000   120     125   150      60       50      30 

c) Thành viên Tổ giúp việc Ủy

ban bầu cử (thời gian không quá

04 tháng)

đồng/người/tháng 150.000 100.000        50.000 đồng/người/tháng          300.000 đồng/người/tháng         200.000         150.000      100.000   133     150   200      67       50      33 

d) Trưởng, Phó Trưởng các Ban

bầu cử (thời gian không quá 03

tháng)

đồng/người/tháng 200.000 150.000      100.000 đồng/người/tháng          500.000 đồng/người/tháng         250.000         200.000      150.000   125     133   150      50       40      30 

e) Thành viên Ban bầu cử (thời

gian không quá 03 tháng)
đồng/người/tháng 150.000 100.000        70.000 đồng/người/tháng đồng/người/tháng         200.000         150.000      100.000   133     150   143 

6
Chi tiếp công dân, giải quyết

khiếu nại, tố cáo về bầu cử:

a) Người được giao trực tiếp công

dân 
đồng/người/buổi 65.000 50.000        40.000 đồng/người/buổi            80.000 đồng/người/buổi 65.000 50.000        40.000   100     100   100      81       63      50 

b) Người phục vụ trực tiếp việc

tiếp công dân 
đồng/người/buổi 50.000 40.000        30.000 đồng/người/buổi            60.000 đồng/người/buổi 50.000 40.000        30.000   100     100   100      83       67      50 

c) Người phục vụ gián tiếp việc

tiếp công dân 
đồng/người/buổi 40.000 30.000        20.000 đồng/người/buổi            50.000 đồng/người/buổi 40.000 30.000        20.000   100     100   100      80       60      40 

7

Trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất

khu vực bỏ phiếu (kể cả hòm

phiếu, bảng niêm yết). Riêng đối

với khu vực bỏ phiếu có các đồng

chí lãnh đạo tỉnh tham dự bỏ

phiếu, để phục vụ công tác tuyên

truyền lễ khai mạc bầu cử có

những phát sinh thêm về trang trí

thì khoản chi phí phát sinh thêm

này thực hiện theo chỉ đạo của

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.

đồng/khu vực   2.500.000   4.000.000   160 

8 Chi khắc dấu đồng/dấu 250.000 250.000      250.000 đồng/dấu 250.000 đồng/dấu         300.000         300.000      300.000   120     120   120    120     120    120 

9

Chi bồi dưỡng họp báo (số lượng

phóng viên theo Kế hoạch họp

báo của Ủy ban bầu cử tỉnh)

đồng/phóng 

viên/lần
500.000      1.000.000   200 



6

Đơn vị tính Cấp tỉnh Cấp huyện  Cấp xã Đơn vị tính
 Mức chi tại 

Trung ương 
Đơn vị tính  Cấp tỉnh  Cấp huyện  Cấp xã 

 Cấp 

tỉnh 

 Cấp 

huyện 

 Cấp 

xã 

 Cấp 

tỉnh 

 Cấp 

huyện 

 Cấp 

xã 

TT Nội dung

Mức chi năm 2016 (tại Quyết định số 843/QĐ-UBND 

ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh)

Mức chi quy định tại Thông tư 

102 của Bộ Tài chính
Đề xuất mức chi lần này

So sánh mức chi 

lần này với mức 

chi năm 2016 (%)

So sánh mức chi lần 

này với mức chi quy 

định tại Thông tư 

102/2020/TT-BTC 

(%)

10

Hỗ trợ ứng cử viên không hưởng

lương từ NSNN thực hiện vận

động tranh cử đại biểu Quốc hội

khóa XV và đại biểu HĐND các

cấp

đồng/người      1.000.000         800.000      500.000 

11

Hỗ trợ Khu dân cư nơi tổ chức

lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với

người ứng cử đại biểu Quốc hội

và HĐND các cấp để trang trí,

nước uống, thuê bàn ghế,…

đồng/Khu dân cư      500.000 

12

Hỗ trợ mỗi điểm tiếp xúc cử tri

(trang trí, âm thanh, thuê địa

điểm, nước uống, bảo vệ và các

khoản chi khác). Trường hợp

nhiều cấp tổ chức tiếp xúc cử tri

vào cùng thời gian và địa điểm thì 

áp dụng mức hỗ trợ cao nhất

đồng/điểm      1.000.000         700.000      500.000 


