
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM ĐIỀN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 115/QĐ-UBND  Nam Điền, ngày 28 tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Nam Điền  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM ĐIỀN 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà Nước số 83/2015/QH13, ngày 25 tháng 6 năm 

2015 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13, được Quốc hội nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 20 tháng 11 

năm 2015; 

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

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 6 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài 

Chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với cơ quan 

nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

 Căn cứ Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ 

Tài Chính Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh 

phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm cho hoạt động của các lực lượng xử phạt vi 

phạm hành chính; 

 Căn cứ Thông tư số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11 tháng 8 năm 2015 

của Bộ Tài Chính, Bộ Tư Pháp về việc sửa đổi một số điều của Thông tư liên tịch 

số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 về việc Hướng dẫn mức thu, chế độ 

thu nộp, quản lý và sử dụng phớ cụng chứng; 

 Xét đề nghị của Công chức Tài chính-Kế toán xó. 

 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

quản lý, sử dụng tài sản cụng năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Nam Điền. 



 

 

 Điều 2. Giao Công chức Tài chính - Kế toán có trách nhiệm hướng dẫn 

thực hiện Quyết định này. 

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

Văn phồng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, các ngành, đoàn thể có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- TT Đảng uỷ-TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các ngành, đoàn thể; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VP. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tuyến 
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