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THẺ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL Hà Nội, ngày 11 thảng 3 năm 2016 

THÔNG Tư LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn chế độ quản lj đặc thù đổi với 

Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 thảng 6 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Căn cứ Nghị định sổ 76/2013/NĐ-CP ngày 16 thảng 7 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Văn hỏa, 
Thể thao và Du lịch; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban 
hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên 
truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện. 

Điều 1. Phạm vỉ và đổi tượng áp dụng 
1. Phạm vi áp dụng: Thông tư này hướng dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với 

Đội Tuyên truyền lưu động được thành lập tại Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông 
tin triển lãm hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ươnậ, quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Đội Tuyên 
truyền lưu động). 

2. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các tuyên truyền viên 
trong, ngoài biên chế của các Đội Tuyên truyền lưu động và các cơ quan, tổ chức 
khác có liên quan. 

Điêu 2. Định mức hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu độn Ợ 
H 

s 
TT Nội dung Chỉ tiêu hoat c ộng trong năm s 
TT Nội dung Câptỉnh Câp huyện 

1 Sô buôi hoạt động trong năm Từ 120 
đến 140 buổi 

Từ 100 
đến 120 buổi 

2 Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên 
truyền lưu động 

Từ 1 
đến 2 cuôc 

Từ 1 
đến 2 cuộc 

3 Biên tập các chương trình tuyên truyền, hướng 
dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài 
liệu tuyên truyền khác 

Từ 8 
đến 12 tài liệu 

Từ 8 
đến 12 tài liệu 

4 Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cơ 
sở 

Từ 1 đên 2 lóp Từ 1 đên 2 lóp 
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5 Biên tập, dàn dựng chương trình mói Từ 4 đên Từ 4 đến 
"f T 6 chương trình 6 chương trình 
Uy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương quyêt định định mức 

hoạt động trên cơ sở đề nghi của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn 
hóa và Thể thao) phù họp với tình hĩnh thực tế tại địa phương. Đinh mức hoạt động 
cụ thế tại từng tình có thể thấp hơn hoặc cao hơn, nhưng mức tăng, giảm không vượt 
quá 20% khung định mức hoạt động quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu 
động 

1. Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành của 
Luật Ngân sách nhà nước đổi với đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Nguồn thu họp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập. 
3. Nguồn tài trợ, viện trợ theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Các nội dung và mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động 
Kinh phí hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động thực hiện theo quy định 

hiện hành đối với các đom vị sự nghiệp công lập. 
Nội dung chi, mức chi đặc thù (chi bồi dưỡng luyện tập, bồi dương biểu diễn) 

của Đội Tuyên truyền lưu động được quy định như sau: 
1. Tuyên truyền viên trong biên chế các Đội Tuyên truyền lưu động được 

hưởng chế độ bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập theo quy định tại Thông tư 
này. Mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập cụ thể tại tùng tỉnh do Chủ tịch 
Uy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định trên cơ sở để nghị 
của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao), Giám đốc 
Sở Tài chính, phù họp với khả năng ngân sách và tình hình thực tế. Mức chi cụ thể tại 
từng địa phương có thể thấp hom hoặc cao hơn mức chi quy định tại Thông tư này. 
Mức thấp hơn không quá 20% khung bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng luyện 
tập quy định dưới đây: 

a) Bồi dường luyện tập chương trình mới: Mức bồi dưỡng cho 01 buổi tập 
chương trình mới là 60.000 đồng/ngiròi/buổi/4 giờ. số buổi tập tối đa cho một chương 
trình mới là 10 buổi. 

b) Mức bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu động: 
- Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động đối vói vai chính là 100.000 

đồng/người. số lượng tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương trình biếu 
diễn lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin triển lãm hoặc 
Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã quyết định. 

- Mức bồi dưỡng 01 buổi biểu diễn lưu động đối vói các vai diễn khác là 
80.000 đồng/người. 

2. Các tuyên truyền viên ngoài biên chế (đối tượng đã được các đơn vị tuyển 
dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu động theo họp đồng thỏa 
thuận với Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin triển lãm hoặc Trung 
tâm Văn hóa - Thể thao cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã thì ngoài tiền công 
theo họp đồng còn được hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy định 
tại khoản 1 Điều 4. 



3. Việc lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán 
kinh phí chi cho các nhiệm vụ đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động thực 
hiện theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 
hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 5. Tổ chức thirc hiên • • 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 và thay 

thế Thông tư liên tịch số 191/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của 
Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chế độ quản lý đặc 
thù đối vói Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã. 

2. Đối với các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp 
huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị theo kế hoạch được cẩp có thẩm quyền phê duyệt: ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định áp dụng mức chi quy định tại Thông tư này để chi bồi dưỡng 
tập luyện và biểu diễn. 

3 ể Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ántuvề Bộ Tài 
chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, giải quỵétẾ/. pí 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TAI CHÍNH 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 

KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- TTCP và các Pho TTCP; 
- VPTW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch Nước; 
-Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan trung ương của các Hội, đoàn thể; 
- HĐND, UBND, Sờ Tài chính, Sở VHTTDL, Sở VHTT, KBNN 
các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính, Bộ VHTTDL; 
- Lưu: Bộ Tai chính (VT, HCSN); Bộ VHTTDL (VT, VHCS). 
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