
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ THẠCH HẠ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Số:  07 /QĐ- UBND               Thạch Hạ, ngày 14  tháng 01   năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công. 

 Căn cứ Luật tổ chức chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 

2015; 

 Căn cứ luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH-13 ngày 25/6/2015 của 

Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành luật ngân sách; 

 Căn cứ Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định 

về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính Nhà nước;  Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định sô 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 

cơ quan Nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của 

Bộ tài chính – Bộ nội vụ 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; Công văn số 

1440/UBND-TCKH ngày 13/8/2014 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc triển 

khai thực hiện TT liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV. 

 Căn cứ thông tư  số 40/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ tài chính về 

việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các 

cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp côg lập;Nghị Quyết 70/2017/NQ-

HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định chế độ công tác phí, chế 

độ hội nghị. 

 Căn cứ thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ tài chính quy 

định chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm cho cán bộ công chức, viên chức, 

lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 

và thông tư số 57/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 06/05/2014 về sửa đổi, bổ 

sung một số điều trong thông tư 141/2011/TT-BTC. 

Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 của Thủ tướng chính 

phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị; 

Căn cứ Nghị quyết số 99/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về quy định chế 

độ tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 10/2014/QĐ-



UBND ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh Hà tĩnh về quy định mức chi thực hiện các 

hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. 

Căn cứ Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND Thành 

phố Hà Tĩnh về việc ban hành quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với cán bộ , công 

chức, viên chức làm việc tại Trung tâm hành chính công thành phố, bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh;  

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NQ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 về việc sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã,  ở thôn, tổ dân phố; 

 Căn cứ Quyết định số 13 /QĐ-UBND ngày 22 /01/2019 của UBND xã Thạch 

Hạ về việc giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với UBND xã Thạch Hạ 

giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số  2647 ngày 31/12/2018 của UBND thành phố Hà Tĩnh 

về việc giao nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2020 cho UBND xã Thạch Hạ; 

Căn cứ Nghị Quyết số  36/NQ-HDND ngày  13/01/2020 của HĐND xã Thạch 

Hạ về nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2020 

 Xét đề nghị của văn phòng UBND, Ban kế toán ngân sách và ý kiến thống 

nhất của các ban ngành, đoàn thể UBND xã Thạch Hạ; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

độ, chính sách, định mức chi hoạt động thường xuyên đối với cán bộ, công chức, các 

ngành đoàn thể, quy định quản lý tài sản công của UBND xã Thạch Hạ. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND, các ban ngành đoàn thể, cán bộ, công 

chức UBND xã Thạch Hạ  và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:            TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như điều 3;                    CHỦ TỊCH 

- KBNN Hà Tĩnh; 

- Phòng TC-KH thành phố; 

- TT Đảng ủy, HĐND,UBMTTQ 

- Chủ tịch, PCT UBND       

- Lưu :VT,VP                          
- Gửi: Nguyễn Sông Hàn  

  + Bản giấy: TP không nhận bản điện tử; 

  + Bản điện tử: các thành phần còn lại. 
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