
CQNG HOA XA HQI CHU NGH1A VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

Ninh Thuan,  ngày 02 thông 01 näm 2020 

QUYET DNH 
Ve vic ban hành quy che"ve d!nh mü'c chi tiêu và phân bô thu nhp trong 

bl^ Ban quãn I Viron Quôc gia Phu'o'c Binh 

UBND 1INH NINH THUIN 
BAN QUAN LY VQG PHIXOC BINH 

S: 06 /QD-BQLVQGPB 

GIAM DOC BAN QUAN LV V1JN QUOC GIA PHU'OC BINH 

Gàn ci Quyé't djnh so' 35/2018/QD-UBND ngày 01/6/2018 cüa UBND tinh 
Ninh Thun ye viêc Quy dinh chô'c náng, nhiêm vy, quyên hgn và cc cáu t(5 chz.'c 
cüa Ban Quán lj Vu&n QuOc gia Phithc Binh, tinh Ninh Thun; 

C!àn  cô Nghj d/r'li 141/2016/ND-C'P ngày 10/10/2016 cza ChInh phi'i Quy 
djnh cc chê tt chi côa don vi sir nghiép cOng 14p  trong linh vyc sy' nghip kinh té 
và sy' nghip khác; 

Can ci Thông tir s 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 côa B6 Tài chInh 
hu'&ng din cc ché tài chInh cüa don vi sy' nghip cOng lp theo Nghi djnh sO 
141/2016/ND-CP ngày 10/10/2016 cza ChInhphô; 

Can ct Quyet djnh so' 468/Q D-UBND ngày 17 thông 12 nàrn 2019 Uy ban 
nhán dOn tinh Ninh Thun ye giao dy' toán NSNN nOrn 2020 cho các sà, ban, 
ngành, cOc cc quanDOng và doàn the cdp tinh; 

Theo dé nghjphông Ké hoach-Tài chInh Ban Quán lj Vu'&n QuO'c gia Phithc 

Binh. 

QUYET DINH: 

Diu 1: Ban hành kern theo Quyt dnh nay Quy che^ ye djnh rnic chi tiêu và 
phân bô thu nhtp trong ni b Ban quân 1)2 Vu&n Quôc gia PhuOc Binh bao gôrn 3 
ni dung: Mic dIch, n;uyên tat xây dung Quy chê; Ni dung Quy chê; To chrc 
thuc hiên. 

Dieu 2. Giao Trithng phông Ke^ hoch - Tài chInh tharn muu Giám dôc Ban 
quán 1)2 Vu&n Quôc gia Phuâc Binh phôi hop vó'i Ban chap hành Cong doàn, Ban 
thanh tra than dan t5 chüc, trin khai, theo dôi và giám sat thirc hin Quy chê nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k8 tü ngày k)2 và thay the^ Quyt djnh so 
09/QD-BQLVQGPB ngày 04/01/2019. Cong chirc, vién chüc và ngui lao dng 
thuc Ban quãn 1)2 Vuè'n Quôc gia Phrnrc Birth can cü Quyêt djnh thi hành./. 

]Vo'i nhân: 
-Nhudiêu2; 
-S&TàichInh; 
- KBNN huyn Ninh Scm; 
- Luu VT;KHTC. 
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UBND T!NH NINH THUJN 	CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN LY VQG PHIXOC B!NH 	Dc lip - Tur do - Hnh phüc 

QUY CHE 
CHI TIEU NQI BO CUA BAN QUAN Li' 

VIJ?IN QUOC GIA PHIXOC B!NH 
(Ban hành kern theo Quyet djnh s6 06/QD-BQLVQGPB ngày 02/01/2020 

cüa Giárn dóc Ban quán lj Vu'ôn Quóc gia Phu'àc Binh) 

I. MIJC DICH, NGUYEN TA-  C XAY DUNG QUY CHE 

1. MicdIch 

Quy che^ nay nhm quy djnh cu th nhi m vii, phm vi chi, xây drng k 
hoach báo dam chU Ong trong kê hoch hang näm ye quân 1 và chi tiêu tài chInh 
cho länh dao  Ban quãn 1 Vithn Quôc gia Phuâc Binh; 

To quyn chü dng trong hoat  dng cUa can b, cong chüc, viên chirc cüa 
don vi nhirn hoàn thành tot nhim v11 duqc giao; 

Thirc hành ti& kim, chng lang phi trong qua trInh quán 1 và sü ditng 
nguôn kinh phi cüa don vi; 

Quãn 1 và sü dicing tài san cong diing miic dIch và hiu qua; 

Gop phn cãi thin và nâng cao d&i sng cüa can b, cOng chi'rc, viên chirc 
trong don vi. 

Lam can cir de^ quân 1, thanh toán cac khoán chi tiêu trong don vi, thirc hin 
kiêm soát cüa KBNN, ca quan quân 1 cap trên, ca quan tài chInh và các Ca quan 
thanh tra, kiêm toán theo quy djnh. 

2 Nguyen täc 

Dam báo sir ding kinh phi có hiu qua, thirc hành tit kim, chng lang phi, 
khuyen khIch tang thu, tiêt kim chi, hoàn thành tot nhim vi duc giao. 

Can cü vào ni dung, yêu cu và hiu qua cong vic, thñ tnthng don vi drçc 
quyêt djnh các mirc chi quãn 1, chi nghip vi phü hqp vOi yêu câu thrc té và khâ 
näng kinh phi cüa don vi. 

Không drcrc vuqt qua che^ Q chi hin hành do co quan có thrn quyn quy 
djnh; 

Bão dam quyn 1i hçrp pháp cüa can b, cOng chic, viên chüc trong dan vi; 

Các khoãn thu, chi phãi báo dam có dü hóa don, chrng tü hçip pháp, hçip 1 

Quy cM chi tiêu ni b6 phâi duçic cong khai, thão 1un rng râi trong don vi, 
có sij tham gia cüa Cong do àn ca s. 



II.NOI DUNG QUY CHE 

1.Nh&ng quy dnh  chung 

Quy che^ chi tiêu ni b6 duqc áp diing thng nht trong Co quan, bão dam 
hoàn thành nhim vi duçic giao, thirc hin tot hoat dng thi.r&ng xuyen phü hcp vth 
dàc thu cüa don vi, dam bão quân 1 và sü diing kinh phi có hiu qua, tránh hin 
trnyng chi không ding mvc  dIch, tang clr&ng cong tác quãn 1 nhäm phát buy di.rçic 
tInh tIch circ, sang tao  cüa can b6 cong chüc, viên chüc trong dan vi. 

2.Nhu'ng quy d!nh  cii the 

2.1.Thanh toán dlch  viii cong cong 

a. Thanh toán tiên din, tin nu&c sinh hoit: Hang tháng khi nh.n duqc 
hóa don hoc thông báo thanh toán tiên din, tiên nuàc sinh boat cüa các don vi 
cung cap, phOng Kê hoach -Tài chinh có trách nhim kiêm tra so sü diing thrc tê 
so vth hóa don và lam thu tic thanh toán cho các don vi cung cap 

b. Thanh toãn tin ve^ sinh môi trtring: Can cir boa don hang tháng phông 
Kê hoach-Tài chInh lam thu tuc thanh toán. 

c. Thanh toán tin nhiên lieu 

Sü dung xe di cong tác phâi hap 1, ti& kirn, hiu qua, nghiêm cm sü diing 
xe cong dung cho vic riêng. Các phông cO thu câu sr dung xe phc vii cho cong 
tác, phãi có kiên cüa lãnh dao  quyêt djnh. 

Chtp hành nghiêm tüc vic lp 1nh diu xe cho tüng chuyn cong tác, ma s 
theo dôi quâng dil?Lmg dä 4n hành thirc té và chU k xác nhn cüa ngtthi di cOng 
tác dê xác nhân sO nhiên liôu duc thanh toán. 

Han ch vic di cong tác bang xe 0 to ca quan, khuyn khIch di cOng tác bng 
phuang tin cá nhân hoc phuang tin cOng cong. 

Müc chi trâ tin nhiên lieu phic vii cOng tác cho 0 to con cu the^ nhu sau: 

- Tin dcu xe Ford logi 5 ch3 ngi: 15 lit/i 00km 

- Rio dwö'ng xe djnh kj): 4.000km (phái có phiéu d XU4t dzrctc lânh dgo 
duyt) 

Lái xe phái có trách nhim quán l kiJm tra, chäm sóc, gill' gin vj sinh va 
dam báo xe 0 to luOn sgch sê, hogt d$ng tOt. 

(Ching tir thanh toán phái cO lnh diu xe, giá'y di dicOng có xác nhn no'i di, nol 
den và hóa dcin nhiên lieu,  giây mat hQp...) 

Chi tin nhiên lieu (ga) mi tháng 01 bInh dUng d8 nu mrâc tip khách và 
nâu an khi Co khách den lam vic tai  Try sâ chInh và Van phOng dai  din. 

2.2. Thanh toán vt tir van phông 

Quãn 1 chit chê vic mua và sU dung van phông phm, cong cu, dung cu 
van phông hang tháng cho các phông cu the nhu sau: 



Yt tix van phông nhu: But các l°aj,  but long, but da quang, but xóa, kéo, 
barn giây, giây in, bla cüng, bang keo, bIa gâi cong van... duqc phông Kê hoch-
Tài chInh mua và cap cho các phông sir ding khi các phông có nhu câu và phâi lp 
phiêu dê xuât duçvc Tru&ng phông Kê hoach-Tài  chInh k duyt. 

Vt tu van phông khác &rcic trang bj theo tinh hlnh thirc t. 

Mua sm cong cu, ding vu phc vi van phông theo nhu câu thirc trên tinh 
than tiêt kim. 

2.3.Thông tin, tuvên truyn, tiên 1c 

a.Din thoi, Internet. 

- Khoán ci.róc din thoi di dng và din thoi cô djnh cu the: 

+ Giám dôc : Di dng: 250.000d/tháng; C 0^ djnh 100.0000d/tháng 

(Theo Quye't djnh so' 1 7/VBHN-BTC ngày 04/3/2014 ban hành quy 

djnh tiêu chudn, dnh mi'c th dung din thogi cOng vy tai nhà riêng và din thogi 
di d5ng dOi vó'i can b6 lãnh dgo) 

(Thu t%ic thanh toán: Thanh toán hang tháng) 

Din thoi co quan: Din thoi Co quan dung de^ thông tin lien 1c, phc 

viii nhim vi chInh cüa don vi. Không sir diing din thoai co quan phiic v11 mvc 
dIch Ca nhân. Tuyt dôi không sü dung din thoi co quan dê lien lac  ra nuâc 
ngoài. 

Internet : Internet, dtrcic ni mng cho ttt câ các phông trong don vi. Sü 
ding Internet phiic vii cho truy cap,  tim hiêu các van ban quy phm pháp lut; chê 
do chInh sách cüa Dâng, cUa Nhà rnxàc; sr kin ljch str 

Thanh toán tin din thoai, cuOc Internet: Thanh toán theo hóa don thirc t 
cüa Trung tam vin thông báo hang tháng. 

b.Di vói din thäp sang: 

Viên chüc trong cci quan phãi có thirc trong vic si.'r  dung din phiic vi 
cOng tác, hêt gi& lam vic dêu phâi tat hét các thiêt bj có sü dung din, viên chüc vi 
phm tüy theo müc do phái chju bôi thtthng thit hi và chju xü 1 theo quy djnh. 

Các thit bj có sir dung din chi ma sir dicing khi lam vic, không di.rçrc ma 
cac thiêt bj sir diing din khi không có ngl.râi trong phông lam vic. 

Riêng tin din thp sang ti trii s& lam vic giao Trung tarn giáo diic môi 
tri.thng và djch vi mOi truang rrng chi trâ. 

Phuong thüc thanh toán: Thanh toán tin din thp sang can cir vào chfrng tü 
thrc te ma Din lirc thông báo. 

2.4.Công tác phi 

Thanh toán tin che^ do khoán cong tác phi thrc hin theo Quyt djnh s 
143/2017/QD-UBND ngày 26 tháng 12 nam 2017 cüa Chü tjch UBND tinh Ninh 



Thu.n ban hành quy djnh chê Q cong tác phi, chê Q hi nghj trén dja bàn tinh 
Ninh Thun. 

Ap dung di vâi can b6 thix&ng xuyên di cong tác luu dng trén 10 

\ngày/tháng di giao djch cong tác tai  các cci quan don vi trên dja bàn Thành ph 
Phan Rang-Tháp Chàm và các Huyn trong tinh mirc khoán 250.000 den 300.000 
dôngltháng/nguäi (nhu: van thu, ké toán, Tnràng, phó các phông chuyên mOn) 

(Co danh sách kern theo). 

Các trLr?mg hop ducic lãnh dio ci:r di cong the dt xut hoc có giy niôi thI &roc 
thanh toón theo chê d6 quy djnh. 

Phu cap liiu ti-6 cüa can bO^ trong don vi di.rcic cr di cong tác trong và ngoài 
tinh duqe thirc hin theo Thanh toán tiên chê Q hi nghj thrc hin theo Quyêt 
djnh so 143/201 7/QD-UBND ngày 26 tháng 12 näm 2017 cüa Chü tjch UBND 
tinh Ninh Thu.n ban hành quy djnh chê do^ cOng tác phi, chê Q hi nghj trên dja 
bàn tinh Ninh Thun. 

- Tin phi.i cp hru tni di cOng tác trong tinh: 80.000dng!ngày (k6 Ca di 

va v); h6 trg tin nhiên 1iu di cOng tác b&ng phi.rong tin cá nhân (xe may) U cã 
di và ye trong tinh 80.000 dOnglngày; di cOng tác ngoài tinh khoán tiên tr tue 
phuong tin bang 0,15 lit xàng/km theo so km thirc tê và giá xäng tai thai diem di 
cOng tác. 

- Tin phV c.p luu tth di cOng tác ngoài tinh: 200.000 dng/ngày 

(Chüng tie thanh toángm. giá'y di dzthiig, giá'y mài vâ các chzng ti- khác ho l) 

- Thanh toán tin thuê phông nghi tai noi den cOng tác: 

* Dôi vói do th 1oi I thuc tinh: 400.000dng/ngày/ngithi 

* Tai các huyn, thj xã thuc thành ph6 trirc thuc trung trong, thành ph 

thuc tinh: 300.000 dngIngày/nguài. 

* Các vüng con lai:  250.000 dng/ngithi/ngày 

- Ngoài ra truO'ng hcp di cOng tác khOng nhn thanh toán theo hInh thüc 
khoán thI ducic thanh toán theo giá thuê phOng thirc tê (co hóa don chüng tü hop 
phap theo quy djnh) và duoc áp dung theo Quyêt djnh sO 143/2017/QD-UBND 
ngày 26 tháng 12 nàm 2017 cüa Chü tch UBND tinh Ninh Thun ban hành quy 
djnh ché Q cOng tác phi, chê Q hi nghj trên dja bàn tinh Ninh Thu n. 

2.5.Sfra chü'a và bão dtr&ng thtning xuyên TSCD 

- De^ bão duong, süa chüa thu&ng xuyên tài san, ding c11, cOng ciii phçic vi 
chuyên mOn. Hang nàm, don vi phâi kiêrn tra dánh giá lai  tài san dê co' kê hotch 
bão duOng, süa chfta cho phü hop vOi nguOn kinh phi dirge giao. 

- Tài san, dung ciii khi sira chuia phãi có t6 thAm djnh và phiu d8 xut sta 
chüa cüa PhOng To chüc - Hành chInh dê lath do xét duyt. 



- Thu tiic thanh toán Co de nghj cüa bo^ phn quân l và xác nhn cüa lânh 
dao; Co hçip dng, thanh 1 hotc hóa don chrng tir mua vt tu thay the... 

2.6.Chi dào tio, bi dtr&ng 

- Can N cong chic, viên chüc duçic cp Co thtm quyn Cu di hoc chuyên 
mon thI dtrçic hithng chê Q trg cap di h9c theo Quyêt djnh so 40/20 19/QD-UBND 
ngày 09 tháng 8 nãm 2019 cüa UBND tinh Ninh Thun quy djnh chê do^ ho trçl ho 
trçl dào tao, bi duOng dôi v&i can b, cong cht'ic, viên chirc trên dja bàn tinh Ninh 
Thun. 

2.7.Chi tin lurong và các khoãn theo lirong 

a. Tin lirong và các khoãn doi ng gop: 

Vic chi trã tin luang và các khoán khác theo lucing duçic thirc hin theo 
quy djnh hin hành. 

Thrc hin cM Q tang bc lucmg dung thà'i h?n  cho trng can b6 cong chirc, 
viên chüc trong dim vi. 

b. Tin cong hçrp dng: 

Thanh toán tin cong hop dng báo v8 và cong tap vu theo hop do ng lao 
dng ngAn han  gifla thu tnthng don vi vâi ngithi lao Ong cu the nhu sau: 

Bão vê  try s?r chInh: 

Mirc li.rong vüng tôi thiêu: 3.070.000 dông/tháng 

Don vi sr dung lao dng ho^ trg them 21,5% (BHIXH; BHYT; BHTN; 
BNTNLD và BNN) trên mirc hrang vüng tôi thiêu. 

Bidixöng tin vet d9n v8 sinh, ct tia cay cãnh, don v sinh phông h9p: 
500.000 dông/tháng. 

Bão vê  van phông diii din: 

Müc lucrng: 1.500.000 dng/tháng 

Biduông tin vet don v8 sinh, ct tia cay cãnh, don v8 sinh phOng hop: 
500.000 dông/tháng. 

c. Thanh toán tin phit cap: 

- Phu c.p chüc vi duçic chi trá theo quy djnh hin hành cu th: Giám dc 
0,8; Phó giám dôc 0,6; Trt.r&ng phông 0,4; Phó trueing phOng 0,25. 

- Phi cp kiêm nhim (thu quy; ke^ toán): 0,1 

- Các khoân phii cp khác duçic thanh toán theo quy djnh hin hanh 

- Phi cp lam them gi (Trçrc 18 tat): 

* Can cir vào dir toán ngân sách c.p hang näm Thu tru&ng don vi quyt djnh 
khoán chi boi duông trrc l, têt vâi dnh muc chi: Tr%rc Van 06ng dai  din 
200.000 dOng/ngày/nguèi; Trrc Tri si chInh 300.000 dong/ngày/nguii 
(Th&i gian theo ljch phán try'c cia doii vi). 



Thu tiic thanh toán gm: Bang phân cong trirc I, t&, thông b.o trkrc cüa Co 
quan chü quãn, danh sách nhn tiên trirc... 

d. Thanh toán tin phii cp theo Nghj djnh 76/2019/ND-CP. 

Can b6 cong chüc, viên chirc trong don vi duqc thanh toán theo che^ d6 theo 
quy djnh hin hành. 

2.8.Thanh toán thu nhp tang them: 

- Nu sau 1 näm, don vi tit kim &rçic qu tin luong thI thirc hin áp ding 
tOng müc thu nhp tang them cho CB,CC-VC nhi.rng tôi da không qua 1,0 ln qu 
tiên lirong trong näm theo quy djnh hin hành. Vic chi trá thu nhp tang them chi 
áp dicing cho Lao dng trong biên chê và hop dOng tir 01 näm trâ len theo quy ché 
chi tiêu ni b6 cüa don vi và theo nguyen täc gän vói hiu qua cOng vic cüa ttirng 
ngithi. Müc phân phôi thu nhp tang them duçic lay tir nguOn tiêt kim quy lucmg 
và tiêt kim chi phi hot dng thu&ng xuyên cii the nhr sau: 

+ Hoàn thành xut sc nhim vii: 	 H8 s 1,0 

+ Hoàn thành Tot nhim vi (Co giy khen): 	 Hq^ sé, 0,8 

+ Hoàn thành T& nhim vii (Không Co giy khen): 	H s 0,6 

+ Hoàn thânh nhim vi: 	 He^ s 0,4 

- 	Vic dánh giá, phân loai phãi duçic xét cOng khai, minh bach, dab chU. 

* Cách tInh: 

Thu nhp tang = 
them cá nhân 

Tong kinh phi tit kim I Tng h 	H s6 kt qua thi 
so cá nhân 	 x 	dua cuOi näm 

(Dinh mc chia tang them) 

2.9. Thanh toán tin tàu xe nghi phép Ham: 

Thuc hin theo thông tu 141/2001/TT-BTC ngày 20 tháng 10 näm 2011 cu 
the: 

- Hang nàm can b, cOng chirc, viên chüc và nguôi lao dng có du diu kin 
dêu có tiêu chuân nghi phép näm; dê dam bâo quyên lçii CBCCVC và hot dng 
cüa don vi không bi ânh hu&ng, co quan yêu câu can b, CCVC và ngthi lao dng 
däng k nghi phép näm, thii gian chm nhât làcuôi qu I hang näm dê Tnr&ng 
phOng sap xêp trInh Giám doe giâi quyêt nhu câu di.rçvc kip thôi và dñng chê d 
Nhà nithc quy djnh. 

- Can b6 cong chüc, viên chüc trong don vi di thäm cha, me vçi hoc cha me 
chOng, vq hoc chông, con ôm dau dang näm vin; tang gia cUa ng.ri than nói 
trén, ban than can b6 cong chüc, viên chüc to chuc cuOi xin. Thu tiic thanh toán: 
Co giây phép cüa thu truâng co quan, có chü k xác nhn noi den; có ye tàu, 
Xe... hçip I.  MIrc thanh toán Theo giá ye tàu, loi ghê ngôi. 

2.10. Thanh toán tiên nuóc uông: 



Chi thanh toán tin mua trà, ung khoáng phiic vii cho hi h9p, tip khách 
theo nhu câu thuc té trên tinh than tiêt kiêm. 

Tin nuc ung di vôi can b6 cong chirc, viên chirc trong don vi ducc thirc 
hin theo Quyt djnh so 73/201 4/QD-UBND ngày 25 tháng 9 näm 2014 ye vic quy 
djnh vüng thiêu nuc ngot và sch, thii gian, mirc hithng trçi cap tiên mua, van 
chuyên nrnic ng9t và sch dôi vci can b6 cong chirc, viên chirc cong tác 0' vüng có 
diu kiên kinh th xâ hôi dác biêt khó khan. 

2.11. Chi thanh toán hi ngh: 

Thanh toán tin 66 d6 hi nghj thirc hin theo Quy& djnh s6 143/2017/QD-
UBND ngày 26 tháng 12 nAm 2017,  cüa Chü tjch UBND tinh Ninh Thun ban hành 
quy djnh chê Q cong tác phi, chê d6 hi nghj trên dja bàn tinh Ninh Thun. 

2.12.Thanh toán các khoãn chi phi nghip vu chuyên môn: 

Nguiz kinh phi chi Chwang trInh m,c tiêu phál triên du'9c thrc h&n  theo 
chi ct3 quy djn/z /ziçn hành 

Hing nàm ducic ngân sách nhà nu0'c cp kinh phi dc thu d6 thrc hin nhim 
vu chuyên mon cu the nhu sau: 

Can c0' Quyêt djnh so^ 24/2012/QD-TTg ngày 01/6/2012 cüa Thu ti.râng Chinh 
pH v chInh sách dâu tu và phát triên n'mg dc dung giai don 2011-2020; Can cü 
Quyêt djnh so 886/QD-TTg cña ngày 16/6/2017 cüa Thu tu&ng Chinh phü phê 
duyt Chuang trInh rnitc tiêu phát triên Lam nghip ben v&ng giai don 2016-
2020; Can c0' Quyét dlnh  so 73!2010/QD-TTg. Ngày 16/11/2010 cüa Thu tu0'ng 
Chinh phü ye Ban hành Qui 66 quán 1 dãu tu xây dung cong trInh lam sinh; Can 
c0' Thông tu sO 62/201 8/TT-BTC ngày 30/7/2018 cüa B6 Tài Chinh Quy djnh quán 
1 và sü dung kinh phi sir nghip thi7rc hin Chuang trinh mvc  tiêu Phát triên lam 
nghip ben vüng giai don 2016-2020; Can cir Nghj djnh 75/2015/ND-CP ngày 
09/9/2015 cOa Thu tu0'ng Chinh phO ye ca chê chInh sách báo v và phát triên r'mg, 
gän v0'i chinh sách giãrn nghèo nhanh, ben vü'ng và h tra dông bào dan tc thiêu sO 
giai doin 2015-2020; Can c0' Quyêt djnh 38/2016/QD-TTg ngãy 14/9/2016 cOa cüa 
Thu tuóng Chinh phü ye vic ban hành mt so chInh sách bào v, phát triên thng 
và dâu tu ho trg kêt câu ha tang, giao nhim vii cong ich dOi v0'i cong ty nOng, lam 
nghip; 

Trong do: Chi thuê khoán bão v& r0'ng di v0'i cong dng; Thuê To^ bão v 
vüng giáp ranh; Ho trg phát triên cng dông dan cu vOng dm; Mua sam trang thiêt 
bj; Tuyên truyên, giám sat và hi hçp; Chi tuân tra truy quét và phOng chông cháy 
thng theo phuang an dã dirçxc hi dông phê duyt. 

- Chi h9p tuyên truyn, kim tra, nghim thu các rnO hInh, giao khoán bâo ye 
thng theo Quyet djnh sO 24/2012/QD-TTg h trg tiên cOng 80.000 
d6ng/ngi.r0'i/ngày, tiên 0' 1i qua dêm dugc khoán 120.000 d6ng/ngu0'i/dêm, h6 trçl 
tiên nhiên 1iu theo thvc tê sO luçmg phucmg tin tham gia thirc hin (thrc hin 
theo Quvét djnh so 143/2017/QD-UBND ngày 26 thOng 12 nàm 2017 cia Chi tjch 



UBND tinh Ninh Thun ban hành quy djnh ché 5 cong ta'c phi, ché' d6 hi nghj 
trên dia ban tinh Ninh Thun). 

- Ngoài ra & bão tn và phát trin ngun gen qu giá tai  Ban quãn l Vu&n 
Quoc gia, khi di diêu tra giám sat da dng sinh h9c, lay mu d8 phiic vii cong tác 
nghiên ciru theo chüc näng, nhim vii di.rqc giao thI dizçc thanh toán tiên cong 
80.000 dông/ngày/ngtrài; & li qua dêm diiçic khoán 120.000 dng/ngi.thi/dêm, h 
trçi tiên nhién 1iu theo thirc tê so lucing phisong tin tham gia thirc hin ('thrc hin 
theo Quyét djnh sO 143/2017/QD-UBND ngày 26 tháng 12 näm 2017 cña CH tjch 
UBND tinh Ninh Thun ban hành quy dinh ché d5 cOng tác phi, ché d5 h5i nghj 
trên dja Mn tinh Ninh Thuán). 

Ching tr thanh toán: Ke^ hoach tun tra, báo cáo, danh sách ngi.thi tham gia, 
mâu tiêu ban dê li.ru  tra ti phông trung bay. 

Thanh toán tin chi trá tin djch vi môi tnr?ing rirng: Chi theo U hoch thu 
chi cüa Ban Quân l Vu&n Quôc gia Phrnc Binh. 

Giao khoán cho cong dng bão v rung theo quy djnh ti Nghi. djnh 
75/2015/ND-CP ngày 9/9/2015 cüa Chfnh phü ye ca ché, chInh sách bào v6 và phát 
triên rung, gän vâi chinh sách giâm nghèo nhanh, ben vüng và ho tra dông bào dan 
tc thiêu so giai doan 2015 - 2020 là 400.000 dông/halnäm. Chi phi thiét kê giao 
khoán (giao mâi) theo quy djnh tai  Khoân 4 Diéu 3 thông ti.r lien tjch so 
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT djnh miIc thiêt kê 50.000 dOng/ha. 

H trçc chi phi tuyên truyn chjnh sách DVMTR gm: H tr tin nhiên 1iu 
can bo^ tuyên truyên 100.000 dông/dt/thôn; ho tra tiên báo cáo viên 120.000 
dôngldçit/thôn, Ho trçi tiên viêt bài tuyên truyên 200.000 dông/bài, ho trg tiên cOng 
quét d9n tnrrc và sau buOi tuyên truyên, chuân bj am thanh, ánh sang, ban ghê.... 
250.000 dông/dcit/thOn, chi phi lam bang ron tuyên truyên theo hóa don thirc tê 
trén tinh than tiêt kiêm. 

Ho trq tin cong di tu.n tra bào vrfrng 80.000 dng/ngày và a lai qua dêm 
duçic khoán 120.000 dOnglngtrôi/dêm, ho trq tiên nhiên lieu  350.000 dông/dqt (tü 
8 ngithi trà len). 

Chi mua s.rn trang thit bj, ding cu, van phông ph.m, süa ch&a tâi san... 
theo hóa dan thirc tê trôn tinh than tiêt kim. 

Chi tiên cOng tác phi thirc hin theo Quyt djnh si 143/2017/QD-UBND 
ngày 26 tháng 12 näm 2017 cüa Chü tjch UBND tinh Ninh Thu.n ban hành quy 
djnh chê dO cong tác phi, ché dO hOi nghj trên dja bàn tinh Ninh Thun. 

Thanh toán tin nhiên 1iu xe ô to phic vu cOng tác theo quy djnh tai  dim c 
khoãn 2.1 miic II cüa quy chê nay. I-Iô sa thanh toán theo quy djnh hin hành. 

2.13: Khoán tin din thp sang Vu*n thrc 4t. 

Khoán tin din thp sang ti Vi.ran thirc 4t thuOc  Ban quân l Vun Quc 
gia Phi.rOc Binh khOng qua 1.500.000 dOng/tháng; dôi vOi nhUng tháng sO tiên thrc 
trá theo hóa dan thâp han muc khoán thI thanh toán theo hóa dan thirc te. 



HInh thrc chi trâ: Chuyn trã tin trirc tip hang tháng qua Tài khoán cüa 
can b8 phii trách Vun thirc 4t. 

Chirng tü thanh toán: Hóa don tiên din thâp sang hang tháng cüa Din lirc. 
2.14: Thanh toán tin lam vic ngoài giô'. 

Tmng hçip theo yeu cu cong vic, can b6 viên chüc phái lam them ngoài 
gi& hành chInh trung các bO ph.n lam de^ nghj trInh Ban giám dc phê duyt k 
hoach lam them gRi tru&c khi thrc hin. Nu dirge duyt, thu tiic và müc thanh 
toán thirc hin theo Thông tir 23/201 5/TT/BLDTB&XH ngày 23/06/2015 ye phii 
c.p lam dêm, lam them gii nhu sau: 

+ Tin hrcrng lam them gi&. 
Tien 	Tien 	150% 	So gir 

krong lam = 	lucrng x 	200% x 	thirc t 
thémgRr 	giô 	 làmthêm 

Trong do: 
- Mtrc 150 % áp dung d& vói gRr lam them vào ngày thu&ng 
- Mirc 200 % áp ding d6i vâi giOr lam them vào ngày nghi hang tu.n 
- Các di tuqng nhu: Báo v8 trrc theo Ca, các di tirçing huâng lirong 

khoán không dirge áp dung quy djnh trên. 
2.15 Chi khác: 
Chi mua Bão him xc mO to, xc ô to chuyên dung theo thirc te^ dira trên hçrp 

dng, hóa don... 
Hi phi Hip hi Vun Quc gia và Khu bâo tn thiên nhiên Vit Nam djnh 

muc chi theo thông báo cüa Hip hi (Cong van d8 nghj dOng hi phi và phiu thu 
tin.) 

Chi phi nâng cap  ten Min don vi và phn mn ke^ toán MiSa dirge thanh 
toán theo hóa don, chirng ti'r cüa nhà cung cp djch vi. 

Chi trã cong thuê muân theo giá thirc te cong lao dng tai thyi dim thuê 
mithn. 

2.16. Sir ding qu5 phát trin hot dng siy nghip: 
Chi d.0 tu co s& vat cht, chi mua sm trang thi& bj, phizcing tin lam vic 

(Chi lam thüng sau xe Ford, chi lp dgt h thó'ng Camara an ninh trong ca 
quan ... ). HOA trg dào tao nâng cao nghip vi chuyên mon cho ngithi lao dng trong 
don vi. 

2.17. Ph-an phi kt qua tài chInh trong nãm 
Hang näm sau khi trang trãi các khoan chi phi, các khoân np ngân sách nhà 

nuâc theo quy djnh, phn kinh phi tit kim chi thung xuyên don vi sir dung nhu 
sau: 

- 	TrIch 15% lip Qu phát triên hoot dng sr nghip 



uyn Cong Van 

- Trich lp Qu b sung thu nhp thi da không qua 02 1n qu tin luong 
ngch, bc, chác vii và các khoân phii cp hxcing do Nhà nithc quy djnh. 

III.TO  CHUt THIC HIIN 

Giám dc Ban 9uãn 1 Vithn Quc gia Phuóc Binh chi dao  th chüc thirc 
hin. Trueing phông Kê hoach -Tài chinh Ban quân 1 Vithn Quôc gia Phuâc Binh 
và các phông có trách nhim don dôc, theo dôi can bo^ viên chüc thuc phông mInh 
quân 1 thirc hin Quy chê chi tiêu ni b, hang tháng, qu h9p kiêrn diem rut 	kinh 
nghim kip thii nhac nhi khOng dê xãy ra lAng phi và de theo dôi xêp 1oi, dê xuât 
Ban giám dôc diêu chinh, sira dôi khi can thiêt. 

Quy ch8 nay dA duc thông qua ti Hi nghj Viên chiTrc Ban quán 1 Vuèn 
Quôc gia PhuOc Binh ngày 28 tháng 12 nAm 2019. 



AN 
C B1NH 
ANN SACH KI{OAN DIN THOAI 
VA CONG TAC PHI NAM 2020 

STT Ho vi ten Tien/thing So 
thing  Tong cong Ghi chu 

I. Tin khoán din thoi (tiu miic: 6618) 

1 
Nguyn Cong Van 
(Didc3ng: 250.000dng; Cdjnh: 

100.000 dóng) 

350.000 1 350.000 Giám dôc 

Cong 350.000 
II. Tin khoãn cong tic phi (tiéu mic: 6704) 
1 Nguyen Ng9cMinh 300.000 1 300.000 Phu tráchphongK}1TC 
2 Nguyen Van Tam 300.000 1 300.000 Ktoán 
3 Nguyen Van Tao 300.000 1 300.000 K toán 
4 Phim HUu Huân 300.000 1 300.000 Phu trách phông KHKT 
5 NguynThjNhtrH&ng 300.000 1 300.000 Ktoán 
6 Trtrçing Thanh Khiêm 300.000 1 300.000 Phu trách phông TCHC 
7 Lê Thj Hong Gm 250.000 1 250.000 Van thu 

Cong 2.050.000 
Tng (1+11): 2.400.000 

Ghi bang chti: Hai triu bn tram nghln dng 




