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QUYẾT ĐỊNH 

            Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính   

               Cho cơ quan: QLNN, Đảng,  Đoàn Thể năm 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN VŨ QUANG 
  

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015; 

Căn cứ Nghị định 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 cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV  ngày 17/01/2006 

của liên Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành nghị định 130/2005/NĐ – 

CP; 

Căn cứ nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 

của Chính phủ; 

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

Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 

7/10/2013 của Chính phủ; 

 Căn cứ Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 14/01/2020 của Hội đồng 

nhân dân Thị trấn Vũ Quang về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2020; 

 Xét đề nghị của ban tài chính ngân sách, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

         Điều 1.  Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính Cho các đơn 

vị QLNN, Đảng, Đoàn Thể năm 2021.  (có danh sách kèm theo)                         

          Điều 2. Trách nhiệm thực hiện. 

 - Các đơn vị có danh sách tại Điều 1 của Quyết định này  được giao quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính tổ chức xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, theo 

hướng dẫn thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của liên Bộ 

Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 

7/10/2013 của Chính phủ và chế độ nhà nước theo quy định hiện hành. 

           - Giao cho Kế toán ngân sách xã hướng dẫn các đơn vị thực hiện. 

           Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ 01/01/2021. 
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           Văn phòng cấp ủy Đảng chính quyền, Kế toán ngân sách; trưởng các 

đoàn thể và Thủ trưởng các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Phòng TC-KH huyện; (b/c) 

- Kho bạc nhà nước huyện; 

- Lu VT; TC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                        Phạm Duy Đạt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính 

Cho cơ quan: QLNN, Đảng,  Đoàn Thể  năm 2019 

(Kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND Thị trấn 

Vũ Quang) 
       ĐVT: đồng 

STT Nội dung Số tiền Ghi chú 

1 Quản lý nhà nước 2.957.547.000  

2 Đảng cộng sản Việt Nam 670.278.000  

3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 173.371.000  

4 Đoàn Thanh niên  CSHCM 126.000.000  

5 Hội liên hiệp phụ nữ 184.000.000  

6 Hội cựu chiến binh xã 146.000.000  

7 Hội nông dân xã 126.000.000  

8 Chi an ninh trật tự 40.000.000  

9 Chi công tác dân quân tự vệ 246.000.000  
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