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TT
1
2
3
4
5

Nội dung
Số buổi hoạt ñộng trong năm
Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn
tuyên truyền lưu ñộng
Biên tập các chương trình tuyên truyền,
hướng dẫn nghiệp vụ, phát hành tranh
cổ ñộng, các tài liệu tuyên truyền khác
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên
truyền cơ sở
Biên tập, dàn dựng chương trình mới

15

Chỉ tiêu hoạt ñộng trong năm
Cấp tỉnh
Cấp huyện
Từ 100 ñến
Từ 80 ñến
120 buổi
100 buổi
Từ 1 ñến 2
Từ 1 ñến 2
cuộc
cuộc
Từ 8 ñến 12 tài Từ 8 ñến 12 tài
liệu
liệu
Từ 1 ñến 2 lớp Từ 1 ñến 2 lớp
Từ 4 ñến 6
chương trình

Từ 4 ñến 6
chương trình

2. Nội dung và mức chi ñặc thù của ðội tuyên truyền lưu ñộng
a) Tuyên truyền viên trong biên chế các ðội tuyên truyền lưu ñộng ñược
hưởng chế ñộ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn như sau:
TT

Nội dung

ðơn vị tính Mức chi tối ña

Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới (Số
ñồng/người/
1 buổi tập tối ña cho một chương trình mới
60.000
buổi/4 giờ
là 10 buổi)
Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn
ñồng/người/
2
100.000
lưu ñộng ñối với vai chính
buổi
Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn
ñồng/người/
3
80.000
lưu ñộng ñối với các vai diễn khác
buổi
b) Tuyên truyền viên ngoài biên chế (ñối tượng ñã ñược các ñơn vị tuyển
dụng) tham gia luyện tập chương trình mới và biểu diễn lưu ñộng theo hợp ñồng
thỏa thuận với Giám ñốc Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, Trung tâm Văn hoá - Thông
tin - Thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp huyện thì ngoài tiền công
theo hợp ñồng còn ñược hưởng mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn theo quy
ñịnh tại ðiểm a, Khoản 2 ñiều này.
ðiều 3. Nội dung và mức chi ñối với ðội nghệ thuật quần chúng cấp
tỉnh, cấp huyện
Các thành viên ðội 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 ñược cấp
có thẩm quyền phê duyệt ñược hưởng chế ñộ bồi dưỡng tập luyện và biểu diễn
(không phân biệt thành viên của ðội nghệ thuật quần chúng trong biên chế hay
ngoài biên chế nhà nước) như sau:

