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Lộc Thủy, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
thực hiện chế độ tự chủ của UBND xã Lộc Thủy năm 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỘC THỦY
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 địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của
Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên
chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định số
117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm
2005 của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014
của Liên 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 2943/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh
Thừa Thiên Huế về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp
kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách, mức khoán kinh phí
hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân
phố;mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Căn cứ Quyết định số 3906/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện
Phú Lộc về việc thông qua dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã
năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của Hội đồng nhân
dân xã về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện năm 2022;
Căn cứ chức năng nhiệm vụ, biên chế và nguồn kinh phí được giao của
UBND xã Lộc Thủy; Sau khi có sự thống nhất của toàn thể cán bộ, công chức,
cán bộ bán chuyên trách và công đoàn cơ sở xã Lộc Thủy.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế chi tiêu nội bộ thực
hiện chế độ tự chủ của UBND xã Lộc Thủy năm 2022.
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 và áp dụng năm
ngân sách 2022.
Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê; Công chức Tài chính - Kế toán;
Trưởng các ban ngành, đoàn thể và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như Điều 3 ;
CHỦ TỊCH
- Kho Bạc nhà nước huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
- TT.Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- TT. UBMTTQVN xã;
- CT và Các PCT UBND xã;
- Lưu: VT
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