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Số           /QĐ-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Vĩnh Phúc, ngày      tháng     năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

 

Căn Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/20105 của Chính 

phủ “ Về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh 

phí quản lý hành chính đối với cơ quan quản lý nhà nước”; Căn cứ Nghị định số 

66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ quy định mức lương cơ sở. 

Căn cứ Thông tư 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 cơ quan quản lý nhà nước” 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính 

về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, Nghị quyết số 

48/2017/NQ-HĐND ngày 18/12/2017 Nghị quyết HĐND về quy định một số 

mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc Hội nghị trên địa bàn Tỉnh.  

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng Vĩnh Phúc. Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 

14/06/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết 

định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Quy 

định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng 

Vĩnh Phúc; 

 Sau khi thống nhất ý kiến tham gia của Lãnh đạo Sở và các Phòng chuyên 

môn thuộc Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chi tiêu nội bộ”của  

Sở Xây dựng; 

Điều 2. Các Phòng, Ban Sở có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt quy chế 

này để đảm bảo thực hiện phương án khoán chi hành chính đã được UBND tỉnh 

phê duyệt. 

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

số 213/QĐ-SXD ngày 01/07/2016 của Sở Xây dựng về việc ban hành quy chế 

chi tiêu nội bộ. 

 



 

 

Chánh Văn phòng Sở, Chánh thanh tra, Trưởng các phòng chuyên môn và 

toàn thể công chức, lao động hợp đồng được giao biên chế trong cơ quan căn cứ 

quyết định thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (T/h); 

-Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo) 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tài 
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