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 Cấp tỉnh  Cấp huyện  Cấp xã 

1

Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên,

người được mời tham gia công tác phổ biến,

giáo dục pháp luật; thù lao cộng tác viên,

chuyên gia tham gia các hoạt động đánh giá

chuẩn tiếp cận pháp luật:

a)
Thù lao báo cáo viên cấp Trung ương, cấp 

tỉnh

b)

Thù lao báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền 

viên, cộng tác viên thực hiện phổ biến, giáo 

dục pháp luật, tư vấn và tham gia các đợt phổ 

biến pháp luật lưu động, hướng dẫn sinh hoạt 

chuyên đề Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng 

cốt

đồng/người/buổi 

(tối đa)
   300.000     240.000   

c)

Thù lao cho người được mời tham gia công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thù lao cộng 

tác viên, chuyên gia tham gia các hoạt động 

đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật.

đồng/người/buổi 

(tối đa)

d)

Thù lao báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền

viên pháp luật, người được mời tham gia phổ

biến, giáo dục pháp luật, cán bộ thực hiện

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các

đối tượng đặc thù.

2
Chi xây dựng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ

pháp luật, nhóm nòng cốt:

a)

Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên

tham gia hội nghị ra mắt Câu lạc bộ pháp luật

(Không quá 1 ngày)

đồng/người/ngày 

(tối đa)

b)
Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt

Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nòng cốt

đồng/người/buổi 

(tối đa)

3
Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số, thuê

người dẫn đường:

 Phụ lục III 

MỨC CHI ĐẶC THÙ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ 

CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI DÂN TẠI CƠ SỞ

Tùy theo trình độ, áp dụng mức chi 

quy định tại điểm a,b của mục này. 

Được hưởng thêm 20% so với mức 

thù lao quy định tại điểm a,b,c mục 

này. 

30.000 

10.000 

 Thực hiện theo Thông tư số 

36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 

của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 

52/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

 Mức chi  

(Kèm Nghị quyết số:   20      /2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của HĐND tỉnh)

TT Nội dung chi Đơn vị tính
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 Cấp tỉnh  Cấp huyện  Cấp xã 

 Mức chi  
TT Nội dung chi Đơn vị tính

a)

Chi phiên dịch tiếng dân tộc thiểu số kiêm

người dẫn đường (đối với trường hợp phải

thuê ngoài và chỉ áp dụng đối với hoạt động

phổ biến, giáo dục pháp luật lưu động, sinh

hoạt chuyên đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc

bộ pháp luật, nhóm nòng cốt tại vùng núi cao,

vùng sâu, vùng xa cần có người địa phương

dẫn đường và người phiên dịch cho cán bộ

thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp

luật)

b)

Chi thuê người dẫn đường (không phải phiên

dịch, chỉ áp dụng đối với hoạt động phổ biến,

giáo dục pháp luật lưu động, sinh hoạt chuyên 

đề pháp luật, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật,

nhóm nòng cốt tại vùng núi cao, vùng sâu,

vùng xa cần có người địa phương dẫn đường). 

4
Chi phục vụ trực tiếp việc xây dựng, quản lý

và khai thác tủ sách pháp luật

a)
Rà soát, bổ sung, cập nhật sách định kỳ 06

tháng/lần
đồng/lần (tối đa)

b)  Bồi dưỡng cán bộ tham gia luân chuyển sách
đồng/lần/người 

(tối đa)

100.000 

50.000 

250% mức lương cơ sở, tính theo 

lương ngày do Nhà nước quy định 

cho khu vực quản lý hành chính

150% mức lương cơ sở, tính theo 

lương ngày do Nhà nước quy định 

cho khu vực quản lý hành chính
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