
   

 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /QĐ-VPUB Ninh Thuận, ngày          tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 31/12/2020  

của Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của  

Văn phòng UBND tỉnh  

 

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 287/QĐ/UB-NT ngày 11/8/1992 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; 

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

của liên 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; 

Căn cứ Quyết định số 161/2021/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Quy định chi tiêu cho công tác 

thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; 

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Lãnh đạo Văn phòng, Chủ tịch công 

đoàn cơ sở và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 17 Quyết định số 95/QĐ-VPUB 

ngày 31/12/2020 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế 

chi tiêu nội bộ cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, như sau: 

“3. Chi tiền thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

Văn phòng UBND tỉnh được Sở Tài chính trích 10% số tiền thực thu chi 

phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để chi cho những người 

trực tiếp và gián tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, 

trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Trong 10% 

số tiền này được sử dụng như sau: Trích để lại 10% trong tổng số 10% số tiền 
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được Sở Tài chính cấp nêu trên để mua văn phòng phẩm; còn lại 90% được cân 

đối chi cho những người trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm 

tra hồ sơ, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và 

những người gián tiếp tham gia; trong đó người gián tiếp tham gia bằng 70% 

mức chi của những người trực tiếp tham gia”. 

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 95/QĐ-VPUB ngày 

29/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh được giữ nguyên. 

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

Trưởng các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công 

chức Văn phòng UBND tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Tài chính; 

- Kho Bạc nhà nước tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Chủ tịch Công đoàn cơ sở; 

- Trưởng Ban thanh tra nhân dân; 

- Lưu: K.Toán, VT. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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