UBND TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NỘI VỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 323 /QĐ-SNV

Ninh Thuận, ngày 31 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế về định mức chi tiêu và phân phối thu nhập
trong nội bộ cơ quan Sở Nội vụ Ninh Thuận
GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014
của Bộ Tài chính và 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 nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức
hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh về quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng
trên Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Sở,
ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, các hội đặc thù và các đơn vị cấp tỉnh;
Căn cứ kết quả Hội nghị Cán bộ, công chức, người lao động năm 2021
của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận tổ chức ngày 25/12/2020;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về định mức chi tiêu
và phân phối thu nhập trong nội bộ cơ quan Sở Nội vụ (bao gồm 5 Chương, 25
Điều).
Điều 2. Giao Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, Kế toán cơ quan tham mưu
Giám đốc Sở phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân
tổ chức triển khai, theo dõi và giám sát thực hiện quy chế này.
Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Quyết
định số 241/QĐ-SNV ngày 31/12/2019 của Sở Nội vụ về việc ban hành Quy chế
về định mức chi tiêu và phân phối thu nhập trong nội bộ cơ quan Sở Nội vụ Ninh
Thuận.
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Công chức và người lao động thuộc Sở Nội vụ căn cứ Quyết định thi
hành./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lãnh đạo Sở;
- BCH Công đoàn CS Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, KT, TTr.

Trần Hải
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