
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:       /QĐ-STC Tây Ninh, ngày      tháng 11 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/QĐ-STC ngày 07/01/2020 về  

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Tây Ninh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 

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

Tài chính và Bộ Nội vụ về 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 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh về 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

chính tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của 

UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-STC ngày 31 tháng 12 năm 2019, Nghị quyết 

Hội nghị cán bộ công chức năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-STC ngày 07/01/2020 của Giám đốc Sở Tài 

chính về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Tây Ninh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi bổ sung Quy chế kèm theo Quyết định số 09/QĐ-STC ngày 

07/01/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở 

Tài chính Tây Ninh như sau: 

1. Tại Khoản 2, Điều 1: bổ sung mục 2.3 Chi phúc lợi: hỗ trợ các hoạt động 

đoàn thể. 

2. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ nhất và thứ hai, điểm a, mục 6.1, khoản 

6, Điều 4 Chương III như sau: 

- Chi trang phục làm việc cho công chức: 1.000.000 đồng/người/năm. 

- Chi trang phục cho Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 

1.000.000 đồng/người/năm. 

Hình thức mua sắm cho các đối tượng được Ban Giám đốc quyết định cụ thể. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho niên độ ngân 

sách năm 2020. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng các phòng thuộc 

Sở và toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện Quyết 

định này./. 

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Lưu VP Sở, HCSN. 
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