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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ tự chủ,  

tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính  

đối với cơ quan UBND xã Cẩm Sơn 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sữa đổi 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động Tài chính khác của xã, 

phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ 

Tài chính; Bội Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; 

 Căn cứ Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 

của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế 

và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ 

Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

 Căn cứ Thông tư 71/2014/TT-LT- BNV-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Nội 

vụ và Bộ Tài chính Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh 

phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 

 Căn cứ Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND 

tỉnh Hà Tĩnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; Nghị quyết số 

271/2021/NQ-HĐND ngày 18/03/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về iệc tổ chức 

lực lượng và đảm bảo chế độ tổ chức huấn luyện, chính sách dân quân tự vệ trên 

địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý Tài 

chính và các ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan UBND 

xã Cẩm Sơn.  

 



QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế chi tiêu nội bộ thực 

hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính đối với 

Cơ quan Ủy ban nhân dân xã".  

Điều 2. Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành và các nội dung quy 

định trong quy chế, giao Văn phòng UBND xã tổ chức quán triệt đến toàn bộ 

cán bộ, công chức, người lao động được biết và thực hiện tốt. 

Giao ban Tài chính ngân sách xã căn cứ quy chế tham mưu cho UBND xã 

trong công tác quản lý chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng luật Ngân sách, các văn 

bản thực hiện chế độ Tài chính hiện hành và đạt hiệu quả cao. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 09/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND xã Cẩm Sơn; 

Văn phòng UBND xã, ban Tài chính ngân sách và toàn thể cán bộ, công 

chức, người lao động thuộc UBND xã căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:  

- Như điều 3. 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Kho Bạc Nhà nước huyện; 

- Thường trực Đảng ủy - HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Chủ tịch UBMTTQ xã; 

- Cán bộ, công chức, người lao động; 

- Lưu VP HĐND-UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Văn Hiệp 

 


		2022-06-21T10:20:21-1200
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM SƠN<ubxacamson.cx@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




