c) Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;
d) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân, viên
chức trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân;
đ) Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; những người hoạt
động không chuyên trách ở ấp, tổ dân phố ở phường, thị trấn.
Các đối tượng trên được cơ quan có thẩm quyền quyết định đồng ý cho đi đào
tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo, phù hợp với kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng quy hoạch nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.
3. Chế độ hỗ trợ
3.1 Hỗ trợ tiền ăn:
a) Đào tạo, bồi dưỡng ngoài tỉnh
Đối với lớp đào tạo, bồi dưỡng liên tục trên 20 ngày/tháng (tính theo thời gian
tập trung); lớp đào tạo, bồi dưỡng từ dưới 20 ngày/tháng (tính theo ngày thực học),
cụ thể:
- Tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh:

50.000 đồng/người/ngày;

- Tại các tỉnh, thành phố khác:

40.000 đồng/người/ngày.

b) Đào tạo, bồi dưỡng trong tỉnh (tính theo ngày thực học bao gồm thời gian
ôn tập và nghiên cứu có trong lịch học) hỗ trợ 30.000 đồng/người/ngày.
3.2) Hỗ trợ chi phí đi đào tạo, bồi dưỡng:
a) Hỗ trợ tiền học phí, phí thi tuyển, phí tuyển sinh, phí nhập học theo phiếu
thu của nhà trường;
b) Hỗ trợ tiền mua tài liệu học tập theo chương trình chính khóa có phiếu thu
của nhà trường (không hỗ trợ tiền tài liệu cho việc tham khảo của học viên);
c) Hỗ trợ tiền nghỉ trọ (áp dụng đối với lớp đào tạo, bồi dưỡng liên tục trên 20
ngày/tháng (tính theo thời gian thực học tập trung)) ngoài tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng
trong tỉnh với khoảng cách từ cơ quan đến nơi đào tạo, bồi dưỡng từ 15km trở lên:
- Đào tạo, bồi dưỡng ngoài tỉnh: 600.000 đồng/tháng/người.
- Đào tạo, bồi dưỡng trong tỉnh: 300.000 đồng/tháng/người.
d) Hỗ trợ tiền tàu xe
Áp dụng đối với lớp đào tạo, bồi dưỡng liên tục trên 20 ngày/tháng bao gồm
đi học trong tỉnh (từ cơ quan đến nơi đào tạo, bồi dưỡng từ 15km trở lên) hoặc học
ngoài tỉnh được hỗ trợ 01 (một) lượt đi và về tiền phương tiện đi lại từ cơ quan đến
nơi đào tạo, bồi dưỡng, các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
4. Nguyên tắc hỗ trợ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước được cơ quan có thẩm quyền quyết
định đồng ý cho đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật về giáo dục và
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đào tạo đã được hỗ trợ các chế độ tại quy định này thì không được hưởng các chế
độ hỗ trợ liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng tại các văn bản khác và ngược lại.
5. Chế độ thù lao đối với Giảng viên, Báo cáo viên
a) Giảng viên, Báo cáo viên gồm:
- Cán bộ trong các cơ quan nhà nước;
- Công chức trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ
chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh; ở huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là cấp
huyện); công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã); công chức trong bộ
máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập;
- Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập;
- Giáo sư, chuyên gia cao cấp, chuyên viên cao cấp, tiến sĩ.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ báo cáo Nghị quyết, báo cáo thời sự, phổ biến
pháp luật, các chuyên đề khác, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ,..
b) Mức chi thù lao Giảng viên, Báo cáo viên (một buổi giảng được tính
bằng 4 tiết học):
Tuỳ theo đối tượng, trình độ học viên, căn cứ yêu cầu chất lượng khóa bồi
dưỡng cơ quan được giao chủ trì tổ chức các khóa bồi dưỡng mời Giảng viên, Báo
cáo viên (bao gồm cả thù lao soạn giáo án bài giảng), cụ thể:
- Giảng viên, Báo cáo viên là Bí thư Tỉnh ủy: 2.000.000 đồng/người/buổi;
- Giảng viên, Báo cáo viên là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ
tịch UBND tỉnh; Giáo sư chuyên gia cao cấp, chuyên viên cao cấp: 1.600.000
đồng/người/buổi;
- Giảng viên, báo cáo viên cấp Cục, Vụ, Viện; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên
chính, Chuyên viên chính; Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Phó chủ tịch
UBND tỉnh; Trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ
tịch UBND cấp huyện; Phó Bí thư Đảng ủy thuộc Tỉnh ủy, Trưởng các ban Đảng
của Tỉnh ủy: 1.200.000 đồng/người/buổi;
- Giảng viên, báo cáo viên là Phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Phó các
ban Đảng của Tỉnh ủy; Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND cấp
huyện: 1.000.000 đồng/người/buổi;
- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan,
đơn vị cấp tỉnh: 800.000 đồng/người/buổi;
- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan,
đơn vị cấp huyện: 600.000 đồng/người/buổi;
- Giảng viên, báo cáo viên là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan,
đơn vị cấp xã: 400.000 đồng/người/buổi.
Trường hợp Giảng viên, báo cáo viên thuộc phạm vi áp dụng của 2 mức thù lao
thì chọn một mức thù lao được hưởng cao nhất.
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Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong các
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thì số giờ giảng vượt định mức được thanh toán theo quy
định hiện hành về chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở
giáo dục công lập theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐTBNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở
giáo dục công lập. Trường hợp các giảng viên này được mời tham gia giảng dạy tại
các lớp học do các cơ sở đào tạo khác tổ chức thì vẫn được hưởng theo chế độ thù
lao giảng viên theo quy định.
c) Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên:
Tuỳ theo địa điểm, thời gian tổ chức lớp học, các cơ quan, đơn vị được giao
chủ trì tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng chi phụ cấp tiền ăn cho giảng viên phù
hợp với mức chi phụ cấp lưu trú được quy định tại Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND
ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội
nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên
địa bàn tỉnh Long An.
d) Chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, tiền thuê phòng nghỉ cho
giảng viên:
Trường hợp cơ quan, đơn vị không bố trí được phương tiện, không có điều kiện
bố trí chỗ nghỉ cho giảng viên mà phải đi thuê thì được chi theo mức chi quy định
Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định
chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí
do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An.
6. Nguồn kinh phí
a) Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đảm bảo từ nguồn
ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; kinh phí của cơ quan quản
lý, sử dụng cán bộ, công chức; đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của tổ chức,
cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
b) Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức được đảm bảo từ nguồn tài chính
của đơn vị sự nghiệp công lập, đóng góp của viên chức và các nguồn khác theo quy
định của pháp luật.
Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan và
UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2019. Các chế độ chi theo
quy định tại quyết định này được áp dụng thực hiện từ ngày 01/8/2019.
Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011
của UBND tỉnh về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên
chức nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh
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