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PHỤ LỤC 

Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học 

tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

(ban hành Kèm theo Nghị quyết số        /2022/NQ-HĐND ngày    tháng 10 năm 

2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau) 

 

1. Chi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội trên địa bàn tỉnh 

về mục đích, ý nghĩa, vai trò và lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; 

chi tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời hằng năm: Thực hiện theo Nghị quyết 

số 11/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà 

Mau ban hành mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn 

tiếp cận giáo dục pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

2. Chi công tác phí, chi thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, học tập kinh nghiệm mô hình xây dựng xã hội học tập 

hiệu quả trong nước; chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết các cấp: 

Thực hiện theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và chế 

độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

3. Chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp 

vụ cho các đối tượng thuộc các hoạt động của Đề án; chi bồi dưỡng cho báo cáo 

viên, hướng dẫn viên tham gia giảng dạy tại Trung tâm học tập cộng đồng (Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng), (sau đây gọi là Trung tâm), bao gồm 

công tác chuẩn bị, soạn bài và báo cáo; chi đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực 

quản lý của Trung tâm: Thực hiện theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 12 

tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định một số mức chi 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

4. Chi kiểm tra, đánh giá, xếp loại, công nhận các mô hình học tập, gồm: 

a) Chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá, xếp loại, 

công nhận các mô hình học tập: Thực hiện theo Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND 

ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về chế độ công tác 

phí, chế độ chi hội nghị và chế độ chi tiếp khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

b) Chi điều tra nhu cầu học tập, thu thập minh chứng, chi tổng hợp số liệu, 

viết báo cáo đánh giá, căn cứ quy mô, tính chất của từng cuộc điều tra, Thủ trưởng 

đơn vị được giao chủ trì thực hiện kiểm tra, đánh giá, xếp loại, công nhận các mô 

hình học tập: Thực hiện theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau quy định nội dung, mức chi của các 

cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 



5. Chi cho các hoạt động điều tra, khảo sát phục vụ công tác xóa mù chữ, 

chống tái mù chữ và phổ cập giáo dục: Thực hiện theo Nghị quyết số 14/2021/NQ-

HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Quy định 

nội dung, mức chi của các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

6. Chi tiền điện (hoặc chi phí thắp sáng) đối với các lớp học tại Trung tâm 

thực hiện theo khoản 5 Điều 5 Thông tư liên tịch số Thông tư số 17/2022/TT-BTC 

ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý và sử 

dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”. 
 


