
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ NINH HẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/QĐ-UBND Ninh Hải, ngày 09 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế mức chi tiêu nội bộ năm 2023

của Ủy ban nhân dân xã Ninh Hải                                                     

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NINH HẢI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
Chính quyền ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 117/2013/NĐ-CP  ngày 07 tháng 10 năm 2013 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 
năm2005 của Chính phủ qui 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 quản lý Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định 91/2017NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 
Phủ quy định chi tiết một số điều của luật thi đua khen thưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2017Quy 
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 ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 quy 
định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 
tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
          Căn cứ Quyết định số 5519/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của 
UBND huyện Ninh Giang về việc giao chỉ tiệu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội, 
dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023;
        Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của HĐND 
xã Ninh Hải kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2021-2026 về việc phê chuẩn dự toán thu, chi 
và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023;

 Theo đề nghị của công chức Tài Chính - Kế Toán xã.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế chi tiêu nội bộ về chế 
độ, chính sách và mức chi năm 2023 đối với cán bộ, công chức, các ngành đoàn 
thể xã Ninh Hải.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
         Điều 3. Công chức Văn phòng – Thống kê, Công chức Tài chính – Kế toán,  
trưởng các ban ngành, đoàn thể, cán bộ chuyên trách, công chức xã Ninh Hải chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT.Đảng uỷ xã;
- TT.HĐND xã;
- KBNN Ninh Giang (để g/d);
- Phòng TC-KH (để b/c)
- Lưu: VT,TC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Diệu
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