Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến gồm: Nguồn ngân sách nhà nước được bố trí trong
dự toán chi ngân sách hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách để thực hiện hoạt động sáng kiến thuộc
trách nhiệm thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; nguồn kinh phí của
các doanh nghiệp để thực hiện hoạt động sáng kiến của doanh nghiệp; kinh phí huy động từ các nguồn hợp
pháp khác.
Thông tư cũng quy định rõ nội dung và mức chi họp của Hội đồng sáng kiến. Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng: Tối
đa không quá 500.000 đồng/buổi họp.
Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng: Tối đa không quá 200.000
đồng/người/buổi họp.
Các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến:
Tối đa không quá 100.000 đồng/người/buổi họp.
Mức chi phổ biến sáng kiến
Các Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các biện
pháp phổ biến sáng kiến thuộc lĩnh vực quản lý của mình theo quy định. Nội dung và mức chi như sau:
Tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến: Thực hiện theo các quy định hiện hành về chế độ và định
mức chi tiêu ngân sách nhà nước, thanh toán theo hợp đồng và thực tế phát sinh trong phạm vi dự toán được
phê duyệt.
Thực hiện các hình thức giao dịch về sáng kiến (hội chợ, triển lãm): Ngân sách nhà nước hỗ trợ các khoản
chi phí thuê mặt bằng; chi phí vận chuyển và thiết kế, dàn dựng gian hàng; chi phí hoạt động chung của Ban
tổ chức: Mức hỗ trợ tối đa là 10 triệu đồng/1 đơn vị tham gia.
Tổ chức hội nghị, hội thảo để hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, công bố, phổ biến, áp dụng
rộng rãi các sáng kiến: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy
định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2019.
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3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
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