
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:   106 /SVHTTDL-KHTC 

V/v áp dụng chế độ đặc thù đối với  

Đội tuyên truyền lưu động. 

 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Hà Tĩnh, ngày  08  tháng 02  năm 2018 

 

   Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Tài chính. 

 

 Ngày 11/03/2016 Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban 

hành Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT/BTC-BVHTTDL về việc Hướng dẫn 

chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện; 

Theo đó tại điều 2 của Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT/BTC-BVHTTDL quy 

định “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định định mức hoạt 

động trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp 

với tình hình thực tế tại địa phương”; 

 Ngày 30/5/2016 Sở VH,TT&DL đã có Văn bản số 361/SVHTTDL-KHTC 

đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét cho Đội Thông tin lưu động 

tỉnh thực hiện định mức chi theo Thông tư 46/2016/TTLT/BTC-BVHTTDL, thay 

thế Thông tư 191/2011 TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21/12/2011 của Bộ Tài 

chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính đã có Văn bản tham mưu 

cho UBND tỉnh; đến nay Sở VHTT&DL vẫn chưa nhận được chủ trương của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Thông tư 46/2016/TTLT/BTC-BVHTTDL.  

Để đảm bảo chế độ cho Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh trong việc thực hiện 

nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, đồng thời phù hợp với thực tế địa phương Sở VH,TT&DL đề nghị Sở Tài 

chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xem xét cho Đội tuyên truyền lưu động tỉnh 

thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh được thực hiện định mức chi theo 

Thông tư 46/2016/TTLT/BTC/ BVHTTDL(Có phụ lục chi tiết mức chi kèm 

theo), 

 Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét, giải quyết kịp thời ./. 

 
Nơi nhận 

 - Như trên; 

 - Giám đốc,các  P.Giám đốc; 

 - Lưu VT, KHTC. 

  

                                    GIÁM ĐỐC 

                                     

 

          Đã ký 

 

 

                                    Bùi Xuân Thập 

 



 

 

 

Phụ lục định mức Đội Tuyên truyền lưu động tỉnh 

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT/BTC-BVHTTDL 

( Kèm theo Công văn số             /SVHTTDL-KHTC  ngày      /02/2018) 

 

TT NỘI DUNG Định mức theo 

Thông tư 46/2016 

Định mức sở 

VH,TT&DL đề nghị 

I Số buổi hoạt động trong năm 140 buổi/năm 120 buổi/năm 

II Kinh phí   

1 Bồi dưỡng tập luyện chương trình 60.000đ/buổi 50.000đ/buổi 

2 Bồi dưỡng biểu diễn lưu động TTV chính 100.000đ/ buổi 100.000đ/ buổi 

3 Bồi dưỡng biểu diễn lưu động TTV khác 80.000đ/ buổi 80.000đ/ buổi 

Ghi chú:  Số buổi tập luyện, không quá 10 buổi/01 chương trình. 
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