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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 

Tại Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

Thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ- CP  ngày 17/10/2005 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. Sở Tài nguyên và Môi trường báo 

cáo tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 như sau: 

I. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG QUY CHẾ 

Ngay từ đầu năm 2019 đơn vị đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn 

vị trong việc quản lý và sử dụng kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ được 

giao, trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn theo chế độ hiện hành, đồng thời cũng là 

để thực hiện công khai minh bạch các hoạt động thu, chi; tạo quyền chủ động 

cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao và làm cơ sở để  đơn vị 

quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu qua Kho bạc nhà nước, cơ quan tài chính. 

Quy chế chi tiêu nội bộ tại đơn vị trước khi ban hành đều được tổ chức 

thảo luận, dân chủ, công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của tổ chức 

công đoàn. Việc xây dựng quy chế đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định 

số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính Phủ về 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 07/10/2013 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2013/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 71/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 

của 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, các chế độ chi 

đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước; nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ 

của đơn vị tập trung vào một số khoản chi sau: Chế độ công tác phí, chi tiêu 

hội nghị tiếp khách, sử dụng văn phòng phẩm, thanh toán các khoản chi nghiệp 

vụ chuyên môn, quy định về mua sắm tài sản nhà nước tại đơn vị, trả lương 

hàng tháng cho cán bộ công chức và người lao động và việc trích lập và sử 

dụng các quỹ, sử dụng nguồn kinh phí thu phí, lệ phí. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ  

1. Ưu điểm 

- Đơn vị đã thực hiện các khoản chi theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức 

đã quy định trong quy chế. 



 

- Một số nội dung chi hành chính đã thực hiện theo phương thức khoán như 

khoán điện thoại, khoán văn phòng phẩm, nước uống nên đã góp phần tiết kiệm 

ngân sách nâng cao đời sống cho cán bộ công chức nhân các ngày lễ, tết. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Một số khoản chi thời hạn thanh toán chưa đảm bảo theo quy định tại quy chế 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Sở Tài chính thường xuyên tổ chức tập huấn các văn bản mới liên 

quan đến việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và có mẫu hướng dẫn xây dựng 

Quy chế thống nhất trong các cơ quan.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Cơ 

quan Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2019./. 
 

Nơi nhận:                                                          
- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lê Hùng Thắng 
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