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

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-KHCN Tây Ninh, ngày  09  tháng  01 năm 2020 

 

QUYẾT ÐỊNH  

Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
 

GIÁM ĐỐC SỞ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
 

Căn cứ Quyết điṇh số 40/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của 

UBND tỉnh Tây Ninh về viêc̣ Ban hành Quy điṇh chức năng , nhiêṃ vu ,̣ quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2019 của 

UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh ban 

hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của 

UBND tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn 

Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; 

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

năm 2014 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 36/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2019 của 

UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài 

vào làm việc tại Tây Ninh, chế độ chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Tây Ninh và 

chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2018 của 

UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chi hội 

nghị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

Căn cứ Biên bản họp toàn thể công chức và người lao động của Sở Khoa 

học và Công nghệ ngày 26 tháng 12năm 2019; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, 

QUYẾT ÐỊNH: 

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2020 của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Ðiều 2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và Công nghệ có 

trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này có hiệu quả. 



Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và  

thay thế Quyết định số 30/QĐ-KHCN ngày 29 tháng 01 năm 2019 và Quyết định 

số 170/QĐ-KHCN ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Ðiều 4. Kế toán trưởng Sở, Lãnh đạo các Phòng thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 4 ( t/hiện); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
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