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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
 

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 kinh phí quản lý hành chính đối 

với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 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; 

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

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 143/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận về ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

 Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-SKHCN ngày 28/9/2018 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Ninh Thuận”. 

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

107/QĐ-CTĐC ngày 15/7/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công của Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh Thuận. 

Điều 3. Tập thể, công chức Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Ninh 

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

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (TD. Office); 
- Sở KH&CN; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc NN tỉnh NT; 

- Lưu: VT, KT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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