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XÃ CẨM VŨ

Số: 09/QĐ-UBND

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

Cẩm Vũ,  ngày 10 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
“Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM VŨ

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 21 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính quy định về 

quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh 

Hải Dương quy định về phân cấp, quản lý công tác tổ chức và cán bộ;
Xét đề nghị của công chức Taikf chính - Kế toán xã,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy chế chi tiêu nội bộ” thực hiện 
chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về Tài chính của Đảng uỷ, HĐND, UBND, các đoàn thể 
chính trị xã hội, các bộ phận chuyên môn trong xã Cẩm Vũ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng thực hiện 
trong lĩnh vực hoạt động Tài chính của UBND xã.

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND, Tài chính - Kế toán và các bộ phận liên quan 
trong xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;                                                                               
- Phòng TC-KH huyện;     để giám sát thực hiện;
- KBNN Cẩm Giàng;
- Lưu: VP, KTNSX. 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Tuấn
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