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QUYẾT ĐỊNH   

Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ  

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI 

 

- Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

- Căn cứ Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức; 

- Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập; xử lý tài sản, tải chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Căn cứ Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Đồng 

Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai; 

- Căn cứ Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

- Căn cứ Công văn số 7631/STC-TCHCSN ngày 13/12/2022 của Sở Tài chính 

về việc hướng dẫn thực hiện dự toán năm 2023; 

- Căn cứ kết quả hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022 ngày 

12/01/2023 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh 

Đồng Nai; 

- Căn cứ văn bản số228/SCT-KH ngày 16/01/2023 của Sở Công Thương về 

việc có ý kiến về quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát 

triển Công nghiệp; 

- Căn cứ các quy định khác liên quan (nếu có). 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp của Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai, 

 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Khuyến công và 

Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai thay thế Quyết định số 117/QĐ-

KC&TV ngày 02/12/2022 

Điều 2. Giao cho Phòng Hành chính – Tổng hợp hướng dẫn cho viên chức và 

người lao động của Trung tâm thực hiện Quy chế này.  

Điều 3. Phòng Hành chính – Tổng hợp đăng tải trên trang thông tin điện tử của 

Trung tâm. 

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, bộ phận Kế toán 

và các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Ban GĐ; 

- SCT; STC;Kho bạc; 

- Lưu: VT, HCTH. 
Thanhbu2023 

 

  

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Nguyễn Ngọc Diệu 
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