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 ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH AN

Số:     /QĐ - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thanh An, ngày     tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ 

của ủy ban nhân dân xã Thanh An năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH AN
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;
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 hội nghị;
Căn cứ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Hải 

Dương ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị của các 
cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã 
hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do NSNN hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

Xét đề nghị của công chức Văn phòng HĐND-UBND, công chức tài chính- kế 
toán và sau khi thảo luận thống nhất tại hội nghị cán bộ, công chức xã ngày     
…../01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là” Quy chế chi tiêu nội bộ của Ủy 

ban nhân dân xã Thanh An năm 2023”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Cán bộ,  công chức, các ban ngành đoàn thể, cán bộ bán chuyên trách 

trách, cán bộ hợp đồng thuộc Đảng ủy-HĐND-UBND xã Thanh An chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VT,

CHỦ TỊCH

                    Nguyễn Đắc Chiếm
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quy chÕ chi tiªu néi bé
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè      /Q§ - UBND ngµy    /01/2023 cña 

UBND x· Thanh An)

Ch¬ng I

Nh÷ng quy ®Þnh chung

      §iÒu 1. §èi  tîng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh
       Quy chÕ nµy quy ®Þnh vÒ chi tiªu néi bé ¸p dông trong néi bé c¬ quan, ®¬n vÞ, 
ban ngµnh thuéc nhiÖm vô chi cña Ng©n s¸ch x· Thanh An thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh 
sè 130/2005/N§-CP ngµy 17/10/2005 cña ChÝnh phñ;  Th«ng t sè 71/2014/TTLT-
BTC-BNV Híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 130/2005/N§ - CP ngµy 17/10/2005 vµ 
NghÞ ®Þnh sè 117/2013/N§ - CP ngµy 07/10/2013 cña ChÝnh phñ “Quy ®Þnh chÕ ®é tù 
chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sö dông biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ®èi víi 
c¸c c¬ quan Nhµ níc”; QuyÕt ®Þnh sè 1993/Q§ - UBND ngµy 19/12/2008 cña 
UBND huyÖn Thanh Hµ vÒ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sö 
dông kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ®èi víi UBND cÊp x·, thÞ trÊn.     
      §iÒu 2. Môc ®Ých x©y dùng quy chÕ

- T¹o quyÒn chñ ®éng trong qu¶n lý vµ chi tiªu tµi chÝnh cho thñ trëng c¸c 
®¬n vÞ, ban ngµnh, ®oµn thÓ trong x·;

- T¹o quyÒn chñ ®éng cho c¸n bé, c«ng chøc, ngêi lao ®éng trong c¬ quan 
hoµn thµnh tèt nhiÖm vô;

- Sö dông tµi s¶n c«ng ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶;
- Thùc hiÖn c«ng khai, minh b¹ch trong chi tiªu tµi chÝnh cña x·;
- Thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ trong chi tiªu.

      §iÒu 3. Nguyªn t¾c x©y dùng quy chÕ
       a)  Kh«ng vît qu¸ chÕ ®é chi hiÖn hµnh do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh;
       b) Ph¶i phï hîp víi ho¹t ®éng ®Æc thï cña ®Þa ph¬ng;
       c) Mäi viÖc chi tiªu ph¶i ®¶m b¶o cã ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ hîp ph¸p;
       d) Ph¶i b¶o ®¶m cho c¬ quan vµ c¸n bé, c«ng chøc, ngêi lao ®éng hoµn thµnh 
nhÖm vô ®îc giao;
       ®) Ph¶i b¶o ®¶m quyÒn lîi hîp ph¸p cho c¸n bé, c«ng chøc, ngêi lao ®éng;
       e) Ph¶i ®îc th¶o luËn réng r·i, d©n chñ, c«ng khai trong c¸c ®¬n vÞ, ban ngµnh, 
®oµn thÓ cña ®Þa ph¬ng; 
       g) Ph¶i cã ý kiÕn tham gia cña tæ chøc c«ng ®oµn c¬ së b»ng v¨n b¶n;

ñy ban nh©n d©n
X· THANH AN

Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc LËp – Tù Do – H¹nh Phóc

Thanh An, ngµy     th¸ng 01 n¨m 2023
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       h) C¸c ®¬n vÞ, ban ngµnh, ®oµn thÓ tù c©n ®èi chi tõ dù to¸n vµ ph©n bæ ng©n 
s¸ch cña ®¬n vÞ do H§ND x· QuyÕt ®Þnh vµ UBND x· giao hµng n¨m. 
      §iÒu 4. C¨n cø ®Ó x©y dùng quy chÕ
        - C¨n cø vµo chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh cña c¬ 
quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh; 
        - C¨n cø dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®îc cÊp trªn giao hµng n¨m;
        - C¨n cø t×nh h×nh thùc hiÖn chi tiªu qua c¸c n¨m t¹i ®Þa ph¬ng;
        - C¨n cø vµo ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch c¸c nhiÖm vô ®îc giao trong n¨m;
         - C¨n cø nhiÖm vô ®îc giao vµ yªu cÇu c«ng t¸c cña tõng c¸n bé, c«ng chøc, 
viªn chøc, lao ®éng hîp ®ång theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

Ch¬ng II

Néi dung chÕ ®é tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm
vÒ sö dông kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh

      §iÒu 5. Kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ: lµ kho¶n kinh phÝ n»m trong dù 
to¸n vµ ph©n bæ ng©n s¸ch ®· ®îc H§ND x· quyÕt ®Þnh hµng n¨m.               
      §iÒu 6. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vÒ néi dung chi cña kinh phÝ qu¶n lý hµnh 
chÝnh thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ.
       6.1. C¸c kho¶n thanh to¸n cho c¸ nh©n: TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp l¬ng, 
phô cÊp c¸n bé ban chuyªn tr¸ch, ho¹t ®éng phÝ ®¹i biÓu H§ND, trî cÊp thêng 
xuyªn cho c¸n bé giµ yÕu nghØ viÖc x·, c¸c kho¶n ®ãng gãp theo l¬ng, tiÒn thëng, 
phóc lîi tËp thÓ vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c cho c¸ nh©n theo quy ®Þnh cña c¬ quan 
nhµ níc cã thÈm quyÒn ban hµnh.

* TiÒn lµm thªm giê: Căn cứ theo Nghị định số 145/2020/NĐ-Cp ngày 
14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hnahf 1 số điều của bộ luật lao động về 
điều kiện lao động, và quan hệ lao động. Trường hợp chỉ được làm thªm giê khi c«ng 
viÖc cÊp b¸ch xÐt thÊy giê hµnh chÝnh kh«ng lµm hÕt c«ng viÖc, hoÆc tæ chøc c¸c héi 
nghÞ vµo ngµy lÔ, ngµy nghØ c¸c c¸n bé, c«ng chøc hëng l¬ng Nhµ níc (trõ lùc 
lîng C«ng an x·, d©n qu©n tù vÖ) ph¶i lËp b¶ng chÊm c«ng vµ cã quyÕt ®Þnh chi lµm 
thªm giê tr×nh Chñ tÞch UBND x· phª duyÖt. Møc chi như sau:

Tiền              150%            Số giờ
= lương x  hoặc 200% x         thực tếTiền lương làm thêm 

giờ vào ban ngày giờ      hoặc 300%             làm thêm

Trong đó: - Mức 150%  áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường
- Mức 200% áp  dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần
- Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ, tết.
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* Tiền tiền công bồi dưỡng cho các ban ngành đoàn thể, cho cán bộ bán 
chuyên trách, cán bộ hợp đồng  khi thực hiện các công việc theo quyết định, kế hoạch 
phân công nhiệm vụ cụ thể của UBND xã giao: Mức chi tối đa 300.000đ 
/người/công.

* Riêng khối dân quân, quân sự chi công tập huấn, huấn luyện các binh chủng, 
công đôn đốc khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công trực ngày lễ, tết chi theo pháp lệnh 
dân quân mức chi: 119.200 đ/công

*Trực ngày nghỉ Lễ, tết: Hỗ trợ công trực lễ, tết cho cán bộ, công chức, cho lực 
lương công an viên thôn xóm  không quá 300.000đ/ngày/ người. 

* Chi công hợp đồng lao động vụ việc: 
- Tiền công hợp đồng vụ việc đối với Cán bộ hợp đồng đảm nhiệm các chức danh 

biên chế định mức chi như sau:
 Chi theo hệ số bằng cấp của người lao động x mức lương cơ sở 
( Bằng Đại học: 2,34, Bằng cao đẳng: 2,1; Bằng trung cấp: 1,86). 
Người lao động được tham gia đóng BHXH-BHYT theo quy định và được hưởng 

chế độ công tác phí theo các chức danh quy định tại mục 2  điều 6 của quy chế chi 
tiêu nội bộ này.

- Chi công hợp đồng vụ việc đối với một số công việc khác như sau: 
+ Tiền công hợp đồng lao động vụ việc trông quản, quét dọn vệ sinh trụ sở UBND 

là: 1.800.000đ/tháng.
+ Tiền công hợp đồng lao động vụ việc trông quản nghĩa trang liệt sỹ là 

700.000đ/tháng
+ Tiền công hợp đồng lao động vụ việc trông quản Cống Dáng là 500.000đ/năm
+ Tiền công hợp đồng lao động vụ việc trông quản ao bơi xã Thanh An là: 

1.200.000đồng/năm 
+ Tiền công hợp đồng lao động vụ việc dọn cỏ, tưới cây, cắt tỉa, chăm sóc cây 

cảnh khuôn viên UBND xã và khu nhà truyền thống, sân vận động là: 6.000.000 
đ/năm.

+ Tiền công hợp đồng lao động vụ việc phát quang  dọn cỏ hành lang đê xã Thanh 
An là: 2.000.000đồng/năm. 
      6.2. VÒ thanh to¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ:
         - C¸n bé, c«ng chøc ®i c«ng t¸c trên huyện, c¸c huyÖn kh¸c trong tØnh, tØnh 
ngoµi thanh to¸n theo quy ®Þnh vµ chÕ ®é hiÖn hµnh.
         - Thanh to¸n kho¸n tiÒn c«ng t¸c phÝ theo th¸ng:
         + Møc 350.000 ®ång/th¸ng/ngêi gåm c¸c chøc danh:
          - BÝ th §¶ng uû- Chñ tÞch UBND; 
          - Phã Chñ tÞch UBND x·;
          - C«ng chøc kÕ to¸n - tµi chÝnh;

- VP UBND thèng kª thñ quü.
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- Phó BT TT Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã.
         + Møc 300.000 ®ång/th¸ng/ngêi gåm chøc danh:

- Phã BÝ th §¶ng ñy x·; 
- §Þa chÝnh x©y dùng; BT §oµn Thanh niªn kiªm §Þa chÝnh - XDNTM – GTTL 

; Văn hóa lao động TB&XH
           + Møc 200.000 ®ång/th¸ng/ngêi gåm các công chức và hợp đồng các 
chức danh công chức:

- ChØ huy trëng Qu©n sù x·;
- Phã CT H§ND x·, VP §¶ng ñy - néi vô;
- V¨n ho¸ -TT-TDTT; T ph¸p - Hé tÞch.

          - Chñ tÞch Héi Phô n÷; Chñ tÞch Héi N«ng d©n; Chñ tÞch Héi Cùu chiÕn binh; 
Chñ tÞch MTTQ x·.

6.3. VÒ chi tiÒn thëng.
Căn cứ  thông tư  số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ nội vụ quy 

định chi tiết thi hành 1 số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 
của chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều của Luật thi đua khen thưởng. Cụ thể 
như sau:

* Đối với cá nhân:
- Đạt danh hiệu lao động tiên tiến: Được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.
- Cá nhân được tặng giấy khen của chủ tịch UBND xã được kèm theo mức tiền 

thưởng 0.15 lần mức lương cơ sở.
* Đối với tập thể:
- Gia đình văn hóa được cấp giấy chứng nhận( trường hợp tiêu biểu được kèm 

theo tiền thưởng 0,1 lần mức lương cơ sở).
- Tập thể  được tặng giấy khen của chủ tịch UBND xã được kèm theo mức tiền 

thưởng 0.3 lần mức lương cơ sở
*Đối với những trường hợp khác:
- Để khuyến khích động viên kịp thời các phong trào của  địa phương trong các 

đợt thi đua, giao lưu, giao hữu thể dục thể thao, văn nghệ,….Các ngành căn cứ nguồn 
kinh phí đã được cân đối cho ban ngành mình tham mưu, đề xuất với Chủ tịch 
UBND xã để chi thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong mỗi đợt 
thi đua, phat động.( Mức chi căn cứ vào khả năng ngân sách hiện có và không vượt 
quá định mức quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP).
      6.4. VÒ chi mua s¾m vµ sö dông v¨n phßn phÈm, vËt t v¨n phßng, chi phÝ 
nghiÖp vô chuyªn m«n: 
       a) Qu¶n lý chÆt chÏ viÖc mua s¾m vµ sö dông v¨n phßng phÈm, c«ng cô, dông cô 
v¨n phßng:

- Khèi UBND x· : C¸c bé phËn, c«ng chøc thuéc khèi UBND x· c¨n cø vµo 
nhu cÇu sö dông v¨n phßng phÈm, vËt t v¨n phßng cña ngµnh m×nh tõ ®ã lËp b¶ng 
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®¨ng ký nhu cÇu sö dông v¨n phßng phÈm, vËt t v¨n phßng  göi c«ng chøc v¨n 
phßng- thèng kª . C¸n bé v¨n phßng – th«ng kª chi mua  s¾m vµ cÊp ph¸t cho c¸c 
ngµnh cã ký nhËn bµn giao ®Çy ®ñ

- §èi víi khèi §¶ng, c¸c ®oµn thÓ sÏ do c¸c ®¬n vÞ tù bá kinh phÝ  ho¹t ®éng 
cña bé phËn, ®oµn thÓ m×nh ®Ó mua vµ sö dông theo nhu cÇu. Vµ lµm thñ tôc thanh 
to¸n theo quy ®Þnh.
       b) ViÖc sö dông v¨n phßng phÈm vµ c«ng cô, dông cô ph¶i phï hîp víi thùc tÕ 
c«ng viÖc vµ trªn tinh thÇn tiÕt kiÖm. §èi víi viÖc sö dông m¸y in, ph« t«, ph¶i in trªn 
hai mÆt giÊy (nÕu v¨n b¶n cã nhiÒu trang), in vµ ph« t« ®óng sè b¶n cÇn thiÕt, h¹n chÕ 
sè b¶n in háng, in sai.
      c) Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n:
       - Mua s¸ch, tµi liÖu dïng cho c«ng t¸c chuyªn m«n thùc hiÖn theo chØ ®¹o cña 
cÊp cã thÈm quyÒn.       
     d) Quy ®Þnh vÒ chøng tõ thanh to¸n:
      - Chøng tõ thanh to¸n ph¶i ®¶m b¶o cã ®ñ ch÷ ký cña ngêi lËp, ngêi thùc hiÖn 
(ngêi mua, ngêi b¸n), ngêi duyÖt vµ dÊu cña UBND x· vµ theo ®óng quy ®Þnh 
hiÖn hµnh cña Së Tµi chÝnh.
      - Chøng tõ thanh to¸n ph¶i do chÝnh ngêi cung cÊp dÞch vô, hµng hãa kª khai (®Ó 
®¶m b¶o yÕu tè kh¸ch quan, tr¸nh t×nh tr¹ng khai b¸o hãa ®¬n khèng);
      - Mét bé chøng tõ thanh to¸n hîp lÖ bao gåm:  Hãa ®¬n b¸n hµng, kÕ ho¹ch dù 
trï kinh phÝ, giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n.
      6.5. Thanh to¸n vµ sö dông c¸c dÞch vô c«ng céng

- Thanh to¸n tiÒn ®iÖn níc, internet: Hµng th¸ng khi nhËn ®îc hãa ®¬n hoÆc 
th«ng b¸o thanh to¸n tiÒn ®iÖn níc,internet cña ®¬n vÞ cung cÊp. KÕ to¸n cã tr¸ch 
nhiÖm kiÓm tra vµ thùc hiÖn thanh to¸n theo quy ®Þnh. C¸n bé, ngêi lao ®éng trong 
c¬ quan sö dông ®iÖn níc cÇn:
     a) TiÕt kiÖm tèi ®a viÖc sö dông ®iÖn th¾p s¸ng; ph¶i kÐo mµn, rÌm, më cöa sæ ( 
nÕu cã) trong giê lµm viÖc c¸n bé cÇn tËn dông tèi ®a ¸nh s¸ng ngoµi.
      b) C¸c thiÕt bÞ cã sö dông ®iÖn chØ më sö dông khi lµm viÖc; kh«ng ®îc më m¸y 
vi tÝnh, qu¹t, ®iÖn th¾p s¸ng… khi kh«ng cã ngêi trong phßng lµm viÖc. Khi ra vÒ 
ph¶i t¾t vµ rót phÝch nguån c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong phßng.
      c) §iÖn ë trong phßng lµm viÖc cña c¸c bé phËn, ban ngµnh, ®oµn thÓ, hµng ngµy 
ph¶i tù ph©n c«ng nhau t¾t ®iÖn khi kh«ng lµm viÖc. §iÖn ë ngoµi c¸c phßng lµm viÖc 
ngêi ®îc giao nhiÖm vô cña UBND x· cã tr¸ch nhiÖm bËt, t¾t ®iÖn ®óng giê ë 
nh÷ng n¬i cÇn thiÕt.
      d) Sö dông níc sinh ho¹t tiÕt kiÖm. Ngêi ®îc UBND x· giao nhiÖm vô cã 
tr¸ch nhiÖm ®ãng, më níc vµo c¸c giê theo quy ®Þnh .                    

6.6. VÒ chi phÝ héi häp, chi tiÕp kh¸ch:
* Chi héi nghÞ, héi th¶o, héi häp: 
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a, Ap dông ®èi víi c¸c §¹i héi, héi nghÞ tæng kÕt, s¬ kÕt nhiÖm kú, héi nghÞ 
triÓn khai, s¬ kÕt, tæng kÕt c«ng t¸c cuèi n¨m ®èi víi c¸c c¬ quan §¶ng, nhµ níc, 
®oµn thÓ.

- Chi hç trî tiÒn ¨n cho ®¹i biÓu kh«ng hëng l¬ng lµ : 100.000®/ ngêi/ngµy. 
- Møc chi tiÒn níc uèng cho ®¹i biÓu dù héi nghÞ kh«ng qu¸ 40.000 

®ång/ngêi/1 ngày .
b, Chi chÕ ®é cho H§ND x· thùc hiÖn theo NghÞ quyÕt sè 06/2021/NQ-H§ND 

ngµy 29/10/2021 cña H§ND tØnh H¶i D¬ng quy ®Þnh mét sè chÕ ®é chi tiªu ®Æc thï 
phôc vô ho¹t ®éng H§ND c¸c cÊp tØnh H¶i D¬ng nhiÖm kú2021-2026.

c, Chi triển khai các công việc của Đảng ủy xã: Căn cứ quy định số 438-
QĐ/TU ngày 20/04/2022 của Tỉnh Ủy Hải Dương quy định 1 số chế độ chi tiêu hoạt 
động của các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy xã, 
phường, thị trấn như sau:

- Chi hội nghị BCH chi: 50.000đồng/ngày/người
- Chi soạn thảo văn bản trình BCH: Mức chi 25.000đ/trang.
- Chi thăm hỏi: 300.000đ/người.
- Chi tặng quà lưu niệm khi chuyển công tác, nghỉ hưu: 300.000đ/người.
Chi bồi dưỡng phục vụ cấp ủy hàng tháng cho Bí thư, phó bí thư chuyên trách 

công tác Đảng, cán bộ VP đảng ủy là 0,1 mức lương cơ sở.
* Chi tiÕp kh¸ch:
- ChÕ ®é chi tiÕp kh¸ch níc ngoµi: Thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh 
- ChÕ ®é chi tiÕp kh¸ch trong níc:
ViÖc chi mêi c¬m kh¸ch do thñ trëng c¸c ®¬n vÞ ®îc giao kinh phÝ quyÕt 

®Þnh, Chñ tÞch UBND x· (Chñ tµi kho¶n) duyÖt chi. Yªu cÇu ph¶i cã c«ng v¨n, giÊy 
mêi hoÆc giÊy giíi thiÖu kh¸ch ®Õn lµm viÖc.

Kinh phÝ tiÕp kh¸ch hµng n¨m n»m trong kinh phÝ ®îc giao cña c¸c ®¬n vÞ. 
ViÖc tiÕp kh¸ch ph¶i ®¬n gi¶n, kh«ng ph« tr¬ng; thµnh phÇn tham dù lµ nh÷ng ngêi 
trùc tiÕp cã liªn quan. Kh«ng sö dông ng©n s¸ch ®Ó mua quµ tÆng ®èi víi c¸c ®oµn 
kh¸ch ®Õn lµm viÖc. 

- Møc chi tèi ®a kh«ng qu¸ 200.000 ®ång/ngêi/ ngµy( bao gồm cả nước uống) 
         - Thùc hiÖn chi: Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ ®îc giao kinh phÝ ®Ò xuÊt tr×nh Chñ tÞch 
UBND x· (Chñ tµi kho¶n) duyÖt chi tríc khi thùc hiÖn.

6.7.  Đào tạo và bồi dưỡng
- Thực hiện theo thông tư số 36/2018/TT-BTC và quyết định số 323/QĐ-BTC 

ngày 01/03/2019 của Bộ tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý sử dụng và 
quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, cán bộ 
hợp đồng các chức danh công chức.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, cán bộ hợp đồng các chức 
danh công chức được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thường 
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xuyên hàng năm cho cán bộ, công chức các kiến thức về: Quản lý hành chính nhà 
nước, chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị,... cho các đối tượng cán bộ, công chức, cán 
bộ hợp đồng các chức danh công chức thuộc phạm vi quản lý của UBND xã.

Cán bộ, công chức, cán bộ hợp đồng các chức danh công chức được cấp có 
thẩm quyền cử đi đào tạo, bồi dưỡng được thanh toán hỗ trợ theo dự toán đã được 
HĐND xã phê duyệt hàng năm.

6.8. Các kho¶n chi kh¸c
  C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph¬ng, ®Ò xuÊt cña c¸c ban ngµnh ®oµn 

thể, cơ sở các thôn, khu dân cư  thuộc nhiÖm vô chi cña Ng©n s¸ch x· vµ c¸c quy 
®Þnh cña nhµ níc, ®Þa ph¬ng. Chñ tÞch UBND x· ( Chñ tµi kho¶n ) sẽ xem xÐt ra 
quyÕt ®Þnh hỗ trợ kinh phí.

6.9. Mua s¾m, qu¶n lý, söa ch÷a thêng xuyªn tµi s¶n c«ng:
* KÕ ho¹ch mua s¾m, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc phôc vô yªu cÇu c«ng 

t¸c cña c¸c ®¬n vÞ, ban ngµnh, ®oµn thÓ,…ph¶i ®îc th«ng qua V¨n phßng tr×nh Chñ 
tÞch UBND x· (Chñ tµi kho¶n) hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn phª duyÖt vµ thùc hiÖn theo 
®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc.

* Tµi s¶n, trang thiÕt bÞ cÊp, bµn giao cho c¸c ®¬n vÞ, ban, ngµnh, ®oµn thÓ ®Ó 
phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n th× c¸c ®¬n vÞ, ban, ngµnh, ®oµn thÓ cã tr¸ch nhiÖm 
qu¶n lý; tµi s¶n, trang thiÕt bÞ phôc vô chung th× do V¨n phßng UBND x· qu¶n lý. 

* C¸n bé, c«ng chøc sö dông m¸y vi tÝnh, m¸y photo, m¸y ®iÖn tho¹i, tµi s¶n, 
c«ng cô, dông cô ph¶i ®¶m b¶o ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc; NÕu sö 
dông kh«ng ®óng quy ®Þnh, lµm h háng, mÊt m¸t ( do chñ quan ) th× ph¶i båi thêng 
vµ bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

* Tµi s¶n, trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng viÖc, khi h háng cÇn söa ch÷a vµ 
b¶o dìng ph¶i cã biªn b¶n kiÓm tra c¸c bé phËn cÇn söa ch÷a, b·o dìng; kiÓm so¸t 
vÒ gi¸ c¶ vµ ph¶i cã biªn b¶n kiÓm tra hiÖn tr¹ng tµi s¶n, trang thiÕt bÞ, kÕ ho¹ch ®îc 
Chñ tÞch UBND x· ( Chñ tµi kho¶n ) phª duyÖt. ViÖc söa ch÷a, b¶o dìng ph¶i ®¶m 
b¶o chÊt lîng, b¶o hµnh sau khi söa ch÷a ( víi trêng hîp tµi s¶n, trang thiÕt bÞ ph¶i 
b¶o hµnh ). C¸c biªn lai, chøng tõ söa ch÷a giao cho v¨n phßng - thèng kª kÕt hîp víi 
bé phËn tµi chÝnh - kÕ to¸n x· tæng hîp vµ thanh quyÕt to¸n theo th¸ng hoÆc quý.
         6.10. ChÕ ®é nghØ phÐp hµng n¨m: Thùc hiÖn theo nghÞ ®Þnh sè 145/N§-CP 
ngµy 14/12/2020 cña chÝnh phñ quy ®Þnh 1 sè ®iÒu cña bé luËt lao ®éng.
         6.11. Sö dông kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh tiÕt kiÖm ®îc:
          1. Kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh tiÕt kiÖm ®îc lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a dù to¸n 
kinh phÝ ®îc giao víi phÇn chi thùc tÕ kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ hµng n¨m.
          2. Ph¹m vi sö dông kinh phÝ tiÕt kiÖm ®îc:     
          a) Chi tæ chøc cho c¸n bé c«ng chøc ®i th¨m quan, häc hái kinh nghiÖm; hç 
trî, ®éng viªn c¸n bé, c«ng chøc vµ ngêi lao ®éng nh÷ng ngµy lÔ lín, ngµy tÕt; trî 
cÊp khã kh¨n ®ét xuÊt cho c¸n bé, c«ng chøc; th¨m hái èm ®au, ho¹n n¹n, phóng 
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viÕng c¸n bé, c«ng chøc vµ ngêi th©n cña c¸n bé, c«ng chøc ( chång hoÆc vî; cha 
mÑ vî hoÆc chång, con ); chi chuyÓn c«ng t¸c, nghØ hu, nghØ c«ng t¸c ( nghØ c«ng 
t¸c do gi¶m biªn chÕ, hoÆc do ®iÒu kiÖn søc khoÎ, hoµn c¶nh gia ®×nh ) vµ c¸c kho¶n 
chi hç trî kh¸c.. . 
          c) Chi hç trî thªm tiÒn tµu xe, lu tró vµ mét phÇn tiÒn ¨n cho c¸n bé, c«ng 
chøc ®i häc tËp kinh nghiÖm ë tØnh ngoµi, huyÖn ngoµi.
          3. Møc chi cô thÓ nh sau:
         - Chi ®éng viªn c¸n bé, c«ng chøc vµo c¸c ngµy lÔ, tÕt: Mức chi từ 100.000đồng 
đến 200.000 ®ång/c¸n bé 
        - Chi th¨m hái c¸n bé, c«ng chøc cña x· bÞ èm ®au ph¶i n»m viÖn: 200.000 
®ång/ lÇn; mét n¨m kh«ng qu¸ 3 lÇn/ngêi.
         - Chi th¨m hái th©n nh©n c¸n bé, c«ng chøc, chuyên trách ( chång hoÆc vî; cha 
mÑ vî hoÆc chång, con ), Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy. Trưởng, 
phó thôn, cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các 
HTXDV, công ty nước sạch, trưởng, phó trạm y tế, hiệu trưởng, hiệu phó các trường 
học đang công tác tại xã khi èm ®au ph¶i n»m viÖn:  200.000 ®ång/ lÇn; mét n¨m 
kh«ng qu¸ 2 lÇn/ngêi.
         - Chi viếng c¸n bé, c«ng chøc, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy, 
trưởng, phó thôn, cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, Chủ nhiệm, phó chủ 
nhiệm các HTXDV, công ty nước sạch, trưởng, phó trạm y tế, hiệu trưởng, hiệu phó 
các trường học đang công tác tại xã: Gồm 1 vòng hoa và lễ viếng 300.000®ång/®èi 
tîng.
         - Chi viếng đối tượng là thân nhân( chång hoÆc vî; cha mÑ vî hoÆc chång, con ) 
của c¸n bé, c«ng chøc, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy, trưởng, phó 
thôn, cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm các 
HTXDV, công ty nước sạch, trưởng, phó trạm y tế, hiệu trưởng, hiệu phó các trường 
học đang công tác tại xã: Gồm 1 vòng hoa và lễ viếng 200.000®ång/®èi tîng.
         - Chi hç trî mét phÇn tiÒn tµu xe, lu tró, tiÒn ¨n cho c¸n bé, c«ng chøc ®i häc 
tËp kinh nghiÖm ë tØnh ngoµi, huyÖn ngoµi ( nÕu ng©n s¸ch cã ®iÒu kiÖn ).
         - Chi c¸n bé chuyÓn c«ng t¸c, nghØ hu, nghØ c«ng t¸c ( nghØ c«ng t¸c do gi¶m 
biªn chÕ, hoÆc do ®iÒu kiÖn søc khoÎ, hoµn c¶nh gia ®×nh ): 500.000 ®ång/ngêi. 
         - Chi th¨m hái, phóng viÕng đối tượng chính sách : gồm 1 vòng hoa và lễ viếng 
trị giá 350.000 đồng/ đối tượng. 

- Chi mua lễ thắp hương ®×nh, chïa, miÕu, khu di tÝch lÞch sö trªn ®Þa bµn xã 1 
n¨m kh«ng qu¸ 2 lÇn, mỗi lÇn chi kh«ng qu¸ 500.000 đồng/đơn vị/lần.
          C¸c kho¶n chi trªn ®îc thùc hiÖn khi ®· cã sù thèng nhÊt gi÷a l·nh ®¹o §¶ng, 
Thêng trùc H§ND, UBND víi c«ng ®oµn vµ ®îc c«ng khai tríc tËp thÓ c¸n bé, 
c«ng chøc trong x·. 
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          §iÒu 7. Quy ®Þnh vÒ xö lý vi ph¹m vµ gi¶i quyÕt c¸c trêng hîp ®Æc biÖt 
khi sö dông vît møc chi trong quy chÕ chi tiªu néi bé.
         - NÕu vi ph¹m quy chÕ chi tiªu néi bé cã liªn quan ®Õn c¸c lÜnh vùc ®· cã quy 
®Þnh cña Nhµ níc th× xö lý theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
         - NÕu vi ph¹m vît ®Þnh møc quy ®Þnh t¹i quy chÕ chi tiªu néi bé ®èi víi nh÷ng 
lÜnh vùc cha cã quy ®Þnh cña Nhµ níc th× thñ trëng ®¬n vÞ, ban ngµnh, ®oµn thÓ 
ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm xö lý hoÆc ph¶i trõ vµo kinh phÝ n¨m sau cña c¸c ®¬n vÞ.

Ch¬ng III

Tæ chøc thùc hiÖn
§iÒu 8. BiÖn ph¸p tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn quy chÕ:

1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· tæ chøc, chñ tr× héi nghÞ toµn thÓ c¸n bé, c«ng 
chøc, ngêi lao ®éng thô hëng ng©n s¸ch x· th«ng qua quy chÕ chi tiªu néi bé vµ chØ 
®¹o tæ chøc thùc hiÖn.

2. L·nh ®¹o c¸c ®¬n vÞ, ban ngµnh, ®oµn thÓ cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc, theo dâi 
c¸n bé, c«ng chøc thuéc ®¬n vÞ, ban ngµnh, ®oµn thÓ m×nh thùc hiÖn quy chÕ chi tiªu 
néi bé. 6 th¸ng 1 lÇn, tæ chøc häp kiÓm ®iÓm, rót kinh nghiÖm, b×nh bÇu xÕp lo¹i ®Ó 
bæ sung thu nhËp tõ kinh phÝ tiÕt kiÖm ®îc.

3. Giao cho v¨n phßng H§ND-UBND x· gióp Chñ tÞch UBND x· theo dâi, ®«n 
®èc, kiÓm tra vµ nh¾c nhë kÞp thêi viÖc thùc hiÖn quy chÕ chi tiªu néi bé nµy ®èi víi 
toµn thÓ c¸n bé, c«ng chøc thuéc UBND x· qu¶n lý ®Ó kh«ng x¶y ra l·ng phÝ trong 
chi tiªu ng©n s¸ch.

§iÒu 9. C¨n cø quy ®Þnh t¹i quy chÕ chi tiªu néi bé, c¸c ®¬n vÞ, ban ngµnh, 
®oµn thÓ c¨n cø dù to¸n vµ ph©n bæ ng©n s¸ch ®îc giao ®Ó bè trÝ c¸c néi dung vµ 
møc chi cho phï hîp trªn tinh thÇn thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ trong chi tiªu. 

- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã nh÷ng vÊn ®Ò cha phï hîp, c¸c ®¬n vÞ, ban 
ngµnh, ®oµn thÓ, c¸ nh©n b¸o c¸o Chñ tÞch UBND x· ®Ó kÞp thêi söa ®æi, bæ sung./.  

tm. Uû ban nh©n d©n 
chñ tÞch

NguyÔn Đắc Chiếm
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