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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

vê quản lý kinh phí quản lý hành chính của cơ quan Sở Tài chính Ninh Bình 
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH NINH BÌNH 
 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 hiệu 

lực thi hành ngày 01/7/2017; 

 Căn cứ 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; Nghị định số 117/2013/NĐ-

CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; 

 Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ về 

quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; 

Căn cứ Quyết định số 179/2002/QĐ-TT ngày 16/12/2002 của Thủ tướng 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện 

thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với lãnh đạo trong cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức  chính trị xã hội; 

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

của Liên Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ về việc 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 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt 

Nam, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp 

khách trong nước; 

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

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị;  

 Căn cứ Quyết định số 2252/2005/QĐ-UBND ngày 14/10/2005, Quyết 

định số 2311/QĐ-UBND ngày 24/10/2005 và Quyết định số 2108/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2007, Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện 

thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động, tiêu chuẩn xăng xe ô tô phục vụ 

công tác tại các cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh; 

 Căn cứ Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội  

của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình; 

 Căn cứ Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ dành 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình; 
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 Căn cứ Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định nội dung, mức chi, mức hỗ trợ dành 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình; 

 Căn cứ Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài 

chính Ninh Bình; Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình; 

 Căn cứ Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc ban hành quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt 

quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Sở Tài chính 

là cơ quan chủ trì thẩm tra; 

 Căn cứ Công văn số 95/CV-VP ngày 24/11/2022 về việc tổng hợp, tiếp 

thu và giải trình các ý kiến đóng góp của các đồng chí Lãnh đạo Sở và các 

phòng thuộc Sở; 

 Căn cứ Công văn số 29/CĐCS ngày 28/11/2022 của Công đoàn cơ sở Sở 

Tài chính về việc tham gia ý kiến xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế 

quản lý, sử dụng tài sản công Sở Tài chính Ninh Bình; 

 Căn cứ các tiêu chuẩn, định mức, chế độ hiện hành của Nhà nước và 

nguồn kinh phí tại cơ quan Sở Tài chính; 

 Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Sở. 
 
 

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 quản lý kinh phí quản lý hành chính 

của cơ quan Sở Tài chính Ninh Bình. 
 
 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 96/QĐ-STC ngày 25/4/2019 của Sở Tài chính về việc ban hành 

Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Sở Tài chính Ninh Bình.  
 
 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị và công chức, lao 

động hợp đồng thuộc cơ quan Sở Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- KBNN tỉnh Ninh Bình; 

- Chủ tịch CĐCS, Tr.Ban Thanh tra nhân dân; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở 

- Lưu VT, VP. KT (08). 

       GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

         Hoàng Văn Kiên 
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