
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan  

Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ TỈNH CAO BẰNG 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của 
Chính phủ quy 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 nhà nước;  

Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 
sửa đổi Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; 

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

2014 của Liên bộ 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 Nghị Quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, 
viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo trong nước và ngoài nước; 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 

thông qua Quốc hội 14; 

       Căn cứ Nghị Quyết số 54/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Quy định mức tiếp khách nước ngoài, chi tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước có sử dụng ngân sách tỉnh 
Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng;  

       Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-SNgV ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc 

Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Ngoại vụ 
tỉnh Cao Bằng; 

UBND TỈNH CAO BẰNG 
SỞ NGOẠI VỤ 

 
Số: 51/QĐ-SNgV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 10 tháng 01 năm 2023 
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        Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở 

Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 100/QĐ-SNgV ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng các phòng chuyên môn, Chánh 

Thanh tra Sở, Giám đốc Trung tâm thông tin và dịch vụ đối ngoại và toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước; 

- Lưu: VT, KT, VP. 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Cao 
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