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QUYET D!NH 
A A 	 .' A 	 A S A 	 A Ve vice ban hanh quy che ye dnh  mire chi tieu va phan phoi thu nhp trong 

ni b co  quan Ban Quin I Vtrô'n Quôc gia Phtróc Binh 

GIAM DOC BAN QUAN LY VIRIN QUOC GLA PHT1€C BINH 

Can cir Quyt djnh s6 35/2018/QD-UBND ngày 01/6/2018 cüa UBND tinh 
Ninh Thun ye vic Quy djnh chüc nàng, nhim vii, quyên hn và Co CâU to chüc 
cüa Ban Quãn 1 Vun Quôc gia Phixóc Binh, tinh Ninh Thu n; 

Can cr Thông tu so^ 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 näm 2017 cüa B 
Tài chInh hi.ràng dn co chê tài chinh cüa don vi sir nghip cong lp theo Nghj djnh 
so 141/2016/ND-CP ngày 10 tháng 10 näm 2016 cüa Chinh phü; 

Can cü Quyêt djnh so 143/2017/QD-TJBND ngày 26/12/2017 cüa ChU tjch 
üy ban nhân dan tinh Ninh Thun ye vic ban hành Quy djnh chê do cong tác phi, 
chê d6 chi to chirc hi nghj trên dja bàn tinh Ninh ThuQn; 

Can cir Quyêt djnh so 444/QD-IJBND ngày 19/12/2018 ye vic giao du 
toán chi ngân sách nhà nuóc näm 2019 cho các S, ban, ngành, cci quan Dãng, 
doàn the và các hôi däc thu cap tinh; 

Theo de^ nghj phOng Ke^ hoch-Tài chInh Ban Quán 1 Vuôn Quc gia PhuOc 

Binh. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch6 ve^ djnh mrc chi tiêu và 

phân phôi thu nhp trong ni b6 co quan Ban quãn l? Vu&n QuOc gia Phirâc Binh 
(bao gOm 3 ni dung: Mic dIch, nguyen tat xây ding quy chê; Ni dung quy chê; 
To chüc thuc hiên). 

Diu 2. Giao Truâng phông Kê hoch - Tài chInh tharn rnixu Giám dôc Ban 
quân 1 Vu&n Quôc &ia Phuâc Binh phôi h9p vi Ban chap hành Cong doàn, Ban 
Thanh tra nhân dan tO chirc triên khai, theo dOi và giám sat thirc hin quy chê nay. 

Diu 3: Quyêt djnh có hiu lirc kê tü ngày k và thay the các Quyêt djnh 
trnâc day cüa Ban quãn l Vu?n Quôc gia Phtthc Binh ye vic ban hành Quy ché 
ye djnh muc chi tiêu và phân phôi thu nh.p trong ni b6 Co quan Ban quãn 1" Vix&n 
Quôc gia Phtróc Binh. 

Cong chirc, viên chüc và ngi.thi lao dng thuc Ban quân l Vi.thn Quôc gia 
Phix&c Binh can cir Quyêt djnh thi hành. 

No'! nhân: 
- Nhis diêu 3; 
- Sr Tài chInh; 
-KBNNhuynNinh San; 
- LLru: VT, KHTC. 



UBND T!NH NINH THU4LN 	CONG HOA xA HO! CHU NGH!A VIT NAM 
BAN QUAN LY VQG PHTJOC BINH 	Dc lap - Tr do - Hnh phüc 

QUY CHE 
VE D!NH  MUC CHI TIER  U VA PHAN PHOI THU NH4P TRONG NQI 

BQ CO QUAN BAN QUAN LY VQG PHUOC BINH 

(Ban hành kern theo Quylt djn/i s6 09 /QD-BQL VQGPB ngày 04/01/2019 
Ban quán lj Vu'àn Quóc gia Phzthc Binh, tinh Ninh Thuán) 

I. MUC IJICH, NGUYEN TAC xAv DuNG QUY CHE 
1. MycdIch 

Quy ch6 nay nhm quy djnh cu tH nhim vii, phm vi chi, xây dirng k 
hoach báo dam chü dng trong kê ho.ch  hang nàm ye quân 19 và chi tiêu tài 
chInh cho lãnh dao  Ban quãn 19 Vithn Quôc gia Phithc Binh; 

Tao quyn chü d)ng trong hoat dng cüa can b, cong chüc, viên chüc 
cüa don vi nhäm hoàn thành tot nhim vii dugc giao; 

Thirc hành tit kim, chng lang phi trong qua trInh quãn 19 và sü diing 
nguOn kinh phi cüa don vi; 

Quãn 19 và s1r dung tài san cong dung rniic dIch và hiu qua; 

Gop phri cãi thin và nâng cao dji sng cüa can b, cOng chirc, viên 
chüc trong don vi. 

Lam can ctr da quãn 19, thanh toán các khoân chi tiêu trong don vi, thirc 
hin kim soát cüa KBNN, ca quan quân 19 cap trén, ca quan tái chInh và các ca 
quan thanh tra, kiêm toán theo quy djnh. 

2 Nguyen thc 

Dam bão sr dung kinh phi có hiu qua, thrc hành ti& kim, chng lang 
phi, khuyên khich thng thu, tiêt kim chi, hoàn thành tOt nhim vu duçc giao. 

Can cir vào nii dung, yêu cu và hiu qua cong vic, thu tri.r&ng don vi 
duçc quyêt djnh các müc chi quãn 19, chi nghip vii phi hop vâi yêu câu th%rc tê 
vâ khâ näng kinh phi cüa don vi. 

Không du9'c vllçlt qua ch& d6 chi hin hành do ca quan có thm quyn quy 
djnh; 

Báo dam quyn 1i hçp pháp cüa can b, cong chüc, viên chüc trong dun 
vi; 

Các khoãn thu, chi phâi bão dam có dü hóa don, chrng tü hçip pháp, hop 1 

Quy cM chi tiêu ni b6 phâi diicic cong khai, thâo 1un Ong rãi trong don 
vi, có sçr tham gia cüa Cong doàn ca sà. 



II.NQI DUNG QUY CHE 

1.Nhüng quy dlnh  chung 

Quy che^ chi tiêu ni b6 ducic áp dung thng nht trong  Co  quan, bão darn 
hoàn thành nhim vu duqc giao, thirc hin tot hoat dng thung xuyên phü hp 
vâi dc thu cüa don vi, darn báo quàn 1 và str dung kinh phi có hiu qua, tránh 
hin tung chi không dung rniic dIch, tang cung cong tác quãn 1 nhãm phát 
huy di.rçic tInh tich cçrc, sang tao  cüa can b6 cong chirc, viên chüc trong don vi. 

2.Nh&ng quy djnh cy the 

2.1.Thanh toán dch  viii cong cong 
, 	 P 

a. Thanh toan tien diçn,A  tien ntroc sinh hoat:  Hang thang khi nhn dugc 
hóa don hoc thông báo thanh toán tiên din, tiên nuOc sinh hoat cüa các don vi 
cung cap, phông Ké hoach -Tâi chInh có trách nhim kiêm tra  so su dung thirc tê 
so vi hóa don và lam  thu tiic thanh toán cho các don vi cung cap 

b. Thanh toán tin ve^ sinh mOl tru'ông: Can cir hóa don hang tháng 
phông Kê hoach-Tài chInh lam thu tiic thanh toán. 

c. Thahh toán tiCn nhiên lieu 

SCr dung xe di cOng tác phãi hop 1, tit kiérn, hiu qua, nghiêrn cm scr 
dçing xe cong diing cho vic riêng. Các phông có nhu câu sCr ding xe phiic vi 
cho cOng tác, phãi có kiên cüa lânh do quyêt djnh. 

Chap hành nghiêrn tiic vic l.p  Inh diu xe cho trng chuyn cong tác, ma 
so  theo döi quâng duing dã vn hành thirc tê và chr k xác nhtn cüa nguai di 
cOng tác dé xác nhn sO nhiên 1iu duqc thanh toán. 

Han che^ vic di cong tác bang xe 0 to co quan, khuyn khIch di cong tác 
bang phuung tin cá nhân hoc phrang tin cong cong. 

MÜC  chi trá tin nhiên !iu phiic vii cong tác cho 0 to con cu the-  nhir sau: 

- Tin du xe Ford Ioai  5  chÔ ngi: 181iltJlOOkm 

- Báo dithng xe djnh kS':  4.000km  ( phãi Co phiêu dê xuât dtrqc lãnh do 
duyt) 

Lái xe phãi cO trách nhim quán l, kiêm tra, chäm sOc, gifx gin v8 sinh và 
dam bão xe 0 to luôn  sach  së, hoat dng tot. 

(C'hing tft thanh toán phái Co lnh diu xe, giy di duàng cO xác nhn noi di, 
no'i den và hOa don nhiên lieu,  giOy mài hQp...) 

Chi tin nhiên 1iu (ga) rni tháng 01 bInh dung de^ nu nisâc tip khách 

2.2. Thanh toán vt tir van phông 

Quân l chat ch vic mua và six dung van phông phm, cOng cu, dung c11 

van phông hang tháng cho cac phOng cu the nhu sau: 

Vat tix van phOng nhix: But các loai, but long, but da quang, but xóa, kéo, 
barn giây, giây in, bla cOng, bang keo, bIa gâi cOng van... duqc phOng Ké 



hoach-Tãi chmnh rnua vã cap cho các phông sü dung khi các phông có nhu câu 
vã phãi 1p phiêu dê xuãt dugc Tru&ng phông Kê hoach-Tài chInh k duyt. 

Vt tu van phông khác duqc trang bj theo tlnh hInh thirc t& 

Mua sam cong cu, dung viii phic vii van phông theo nhu câu thirc te^ trén 
tinh than tiêt kiêm 

2.3.Thông tin, tuyên truyn, lien 1,c 

a.DiCn thoai, Internet. 

- Khoán cuic din thoai di dng Ca nhân cu the: 

+ Giám dôc: May di dng:  350.000dltháng. 

+ P.Giám dc May di dng: 80.000ditháng/ ngui 

(Thu tcic  thanh toán: Thanh toán hang tháng) 

Din thoai ccr quan: Din thoi ca quan dung d thông tin lien lac,  phcic 

vii nhim vv chInh cUa dan vi. Không  sir  dung din thoti co quan phc vu myc 
dIch cá nhân. Tuyt dôi không sCr dyng din thoai ca quan dê lien lac  ra nthc 
ngoài. 

Internet : Internet, dugc ni ming cho tt cá các phông trong dan vi. Str 
dung Internet phçic vii cho truy cap,  tim hiêu các van bàn quy phrn pháp 1ut; 
chê Q chInh sách cüa Dãng, cüa Nhà ni..nc; sir kiin ljch sCr 

Thanh toán tin din thoai, cuOc Internet: Thanh toán theo hóa dan thcrc tê 
cüa Trung tam viên thông báo hang tháng. 

b.Dôi vó'i din thip sang: 

Viên chrc trong Ca quan phài có thirc trong vic sü dung din phiic vu 
cong tác, hêt gR lam vic dêu phãi tãthêt các thiêt bi có str dung din, viên chtrc 
vi phtm tüy theo mirc Q phãi chju bôi thu?rng thit hai  và chju xü 12 theo quy 
djnh. 

Các thiêt bi có sCr dung din chi mci sCr dung khi lam vic, không ducrc 
ma các thiét bj su dung din khi không có nguai trong phông lam vic. 

Riêng tin din thp sang tai tri s& lam vic giao Trung tam giáo dcic  rnôi 
trIx?Yng và djch vu môi truang rrng chi trá. 

Phi.rang thi:rc thanh toán: Thanh toán tiên din thp sang can cü vào chimng 
tr thcrc tê ma Din lirrc thông báo. 

2.4.C6ng tic phi 

Thanh toán tin che^ c16 khoán cong tác phi thcrc hin theo Quyt djnh s 
143/2017/QD-UBND ngày 26 tháng 12 nàm 2017 cua ChU tjch UBND tinh 
Ninh Thuin ban hành quy djnh chê Q cOng tác phi, chê Q hi nghj trên dja bàn 
tinh Ninh Thun. 

Ap dyng di vOi can b6 thu'ang xuyên di cong tác liru dng trén 10 



\ngày/tháng di giao djch cong tác ti các ca quan dan vi trên dja bàn Thành phô 
Phan Rang-map Chàm và các Huyn trong tinh müc khoán 250.000 den 
300.000 dông/tháng!ngui (nhu: van thu, kê toán, Tru&ng, phó các phOng 
chuyên môn) 

(Co danh sách kern theo). 

Các trling hap con 1i dtiçc lãnh do cir di cong tác thI di.rçic thanh toán theo 
chê d6 quy djnh. 

Phu cp km trü ca can b6 trong danvj drnc cü di cong tác trong và 
ngoài tinh duçc thirc hin theo Thanh toán tiên chê Q hi nghj thrc hin theo 
Quyêt djnh  so 143/2017/QD-UBND ngày 26 tháng 12 nãrn 2017 ccia Chü tjch 
UBND tinh Ninh Thun ban hành quy djnh chê do Cong tác phi, chê d6 hi ngh 
trén dia bàn tinh Ninh Thuân. 

- Tiên phçi dip luu trñ di cong tác trong tinh: 80.000dngIngày (ké ca  di 

và v); h67  tra tin nhiên 1iu di cong tác bang phrang tin cá nhân (xe may) U 
cã di và ye trong tinh 80.000 dông/ngày 

- Tin phu dip  1uu trñ di cong tác ngoài tinh: 200.000 dng/ngày 

- Thanh toán tin thuê phông nghi tai fbi den cong tác: 

* fMi vOi do thj loai  I thuc tinh: 400.000dng/ngày/nguäi 

* Tii các huyn, thj xã thuc thành ph o^ trrc thuc trung uang, thânh phé 

thuoc ii nh: 300.000 dông/ngày/ngixäi. 

* Các vüng cOn 1?i:  250.000 dông/ngi/ngày 

- Ngoài ra trung hap di cong tác không nhn thanh toán theo hinh thtrc 
khoán thI di.rçic thanh toán theo giá thuê phOng thirc té (co hóa dan chrng Ur 
hçp pháp the quy djnh) và ducic áp dung theo Quyêt djnh sO 143/201 7/QD-
UBND ngày 26 tháng 12 närn 2017 cüa Chii tjch UBND tinh Ninh Thun ban 
hành quy djnh chê d6 cong tác phi, ché d hi nghj trên dja bàn tinh Ninh 
Thuân. 

* Chirntü' thanh toán chi phi cong tác gôrn: 
- Giây dê nghj thanh toán; 
- Giây m?.ii 119p có kiên phân cong cOa Giám dôc hoic ljch cong 

tác (di lam vic trong tinh); 
- Giây di diring (dä diên day dO thông tin và chtr kg), hod don hp 

pháp thuê phOng ngU, hod dan các phuang tin giao thông, hod dan khác (neu 
co),  giá ye khOng bao gôm các chi phi djch vii khác nhi.r tham quan du Ijch, các 
djch vi,i dc bit .theo yêu câu; 

- 	Riêng chirng tr thanh toán  ye may bay, ngoài cuông ye (hoc  ye din 
tir) phái kern theo the len may bay. 

2.5.Sü'a chüa và bOo du'ong throng xuyên TSCD 

- De bâo duOng, sua chQa thung xuyên tài sari, dung  cu,  cOng  cu  phiic 
vii chuyên mon. Hang nãm, don vi phái kiêm tra dánh giá 1i tài san dé có kê 
hoach bão du'Ong, sira chQa cho phO hop vâi nguOn kinh phi dugc giao. 



- Tài san, ding  cu  khi sUa cha phâi có to^ thtm djnh và phiu dé xut süa 
chfra dê lânh d?o  xét duyt. 

- Thu tiicthanh toán : Co de nghj cüa b6 phn quán 1' và xác nhtn cüa lãnh 
dao; Co hp dông, thanh l' hoc boa dan chrng tr rnua vt ti.r thay the... 

2.6.Chi dào tio, bôi du'ông 

- Can b6 cong chüc, viên chirc drçic cp có thrn quyn cir di hoc chuyên mon 
thI duçic huâng chê d6 trçi cap di h9c theo Quyêt djnh  so 83/201 7/QD-UBND 
ngày 31 tháng 8 näm 2017 cüa UBND tinh Ninh Thutn quy djnh chê Q ho trçi 
ho^ trY dào tao, bôi duO'ng dôi vói can b, cong chirc, viên chüc trên dja bàn tinh 
Ninh Thuãn. 

2.7.Chi tiên Iu'ong và các khoán theo luang 

a. Tiên luo'ng và các khoãn dóng gop: 

Vic chi trá tin luang và các khoân khác theo luang duçxc thirc hin theo 
quy djnh hin hành. 

Thrc hin che^ d6 tAng b.c 1uong dáng thôi h?n  cho tiling can b6 cong chrc, 
viên chirc trong don Vi. 

b. Tien cong hçp dng: 

Thanh toán tin cOng hçrp dng bão v và cOng tap vu theo hçip dông lao 
dng ngAn htn giilta thu tru'âng don vi vOi ngi..thi lao dng cu the nhu sau: Cong 
bào  v8 1.500.000 dông/tháng; Cong tp vi 500.000 dOng/tháng và duçic chi trá 
vào cuOi tháng. 	 10,  

c. Thanh toán tiên phy cap: 

- Phi cp chirc vii duc chi Ira theo quy djnh hin hành cu the: Giám dc 
0,8; Phó giám dôc 0,6; Tnröng phOng 0,4; Phó tnr&ng phông 0,25. 

- Phu  cap kiCrn nhirn (k toán; thu qu): 0,1 

- Các khoãn phu cp khác duc thanh toán theo quy djnh hin hành 

- Phi cap lam them giY (Trrc lê, tét, bAo, lut...): 

* CAn cir vào  dcr  toán ngân sách cAp hang nAm Thu trithng don v quyt 
dnh khoán chi trã phci cap  trçrc Iê, têt vôi djnh mü'c chi: Trirc VAn phông di 
din 200.000 dông/ngày/ngithi; Trirc Trii sâ chInh 300.000 dông/ngày/ngui 
(Th&i gian theo if ch phán trltc cüa don vf. 

Thu tVc  thanh toán gm: Bang phAn cOng trçrc l, tt, thông báo trcrc cilia 
co quan chili quAn, danh sách nhn tiên trçrc... 

2.8.Thanh toán thu nhp Ong them: 

- Nu sau I nAm, don vi tit kim duc qu' tin lLrang thI thrc hin áp 
dung tOng imrc thu nhp tang them cho CB,CC-VC nhung tôi da không qua 1,0 
I n qu tiên Wang trong nAm theo quy djnh hin hãnh. Vic chi trá thu nhp 
tAng them chi áp ding cho Lao dng trong biên chê và hqp dOng tilr 01 nAm trO 
len theo quy chê chi tiêu ni b6 cilia don vi và theo nguyen tAc gAn vói hiu quA 



cong vic cüa tirng ngi.räi. Mirc phân phi thu nhp tang them duqc l.y tir ngun 
tiêt kiêm qu luang va tiêt kim chi phi hot dng thung xuyên cu the nhii sau: 

+ Hoàn thành xuât sac nhiêm vu: 
	

1,0 

+ Hoàn thành t& nhiêm vu 

- Cógiâykhen: 
	

0,8 

- Không có giy khen: 
	

0,5 

Vic dánh giá, phân loai phái duçic xét cOng khai, rninh bach, dan chO. 

* Cách tinh: 

Thu nhp tang = 
them cá nhân 

Tong kinh phi tit.kim / Tng h 	H6 so kêt qua thi 
so cá nhân 	 X 	dua cuOi nãm 

(Dinh rnic chia tang them) 

2.9. Thanh toán tin thu xe nghi phép nam: 

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

- Hang nãrn can bô, cOng chi'rc, viên chirc và ngueYi lao dng có dU diêu 
kin dêu có tiêu chuân nghi phép näm; dê darn bâo quyên igi CBCCVC và hot 
dng cUa dn vi không bj ãnh huâng, ccr quan yêu câu can b6, CCVC và ngixii 
lao dng däng k nghi phép näm, thi gian chrn nhât là cuôi qu' I hang näm de 
Truâng phông sap xêp trInh Giám dôc giãi quyêt nhu câu dugc kip thai và ding 
ché do^ Nhà ni.thc quy dnh. 

- Can b6 cOng chirc, viên chi:rc trong dun vi di thãrn cha, me vçi hoic cha 
me chông, vçi hoc chông, con Om dau dang nàrn vin; tang gia cüa ngui than 
nói trén, bàn than can b6 cong chi:rc, viên chüc to chiirc cithi xin. Thu tiic thanh 
toán : Co giây phép cüa thu truOng cu quan, CO chQ k xác nhtn nui den; có ye 
tau, Xe... hop l. Mirc thanh toán : Theo giá ye tàu, loai ghê ngôi. 

2.10. Thanh toán tin nu-&c ung: 

Chi thanh toán tin mua trà, ungkhoáng phiic vu cho hi h9p, tiêp 
khách theo nhu cau thixc te hen tinh than tiêt kiêm. 

Tiên nrc uông dôi vi can b6 cOng chirc, viên chiirc trong don vi duçic thirc 
hin theo Quyt djnh sO 73/2014/QD-UBND ngày 25 tháng 9 nrn 2914 ye vic 
quy djnh vOng thiêu ntrâc ng9t và sch, thii gian, rnO,c hurng trçi cap tién mua, van 
chuyén nrn9c ng9t và sach  dôi vOl can b cOng chOc, viên chOc cong tác o vüng có 
diêu kiên kinh té xa hôi däc bit khó khan. 

2.11. Chi thanh toán hi nghi,: 

Thanh toán tin ch6 d hti nghi thiic hin theo Quyét djnh sO 
143/2017/QD-UBND ngày 26 tháng 12 närn 2017 cOa Chu tjch UBND tinh 
Ninh Thun ban hành quy djnh che Q cong tác phi, che Q hi nghi trén dja bàn 
tinh Ninh Thuân. 



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

Hang nàm duqc ngân sách nhà nuOc cap kinh phi dc thu dé thii'c hin 
nhim vi chuyên mon c11  the nhu sau: 

- Chi tuyên truyn PCCCR và CPR theo phucmg an duçic duyt. 

- Các khoân chi theo Quyt djnh so^ 24/201 2/QD-TTg ngày 01/6/2012 và 
Thông ti..r so 62/2018IBTC ngày 30/7/2018 quy djnh quân 1 vá sü diing kinh phi 
sr nghip thrc hin chwng trInh miic tiêu Phát triên Lam nghip ben vuiig giai 
doan 2016-2020. (Trong do: Chi thuê khoán bão ve rung dôi vâi cong dông; 
Thuê bão v8 vüng giáp ranh; Ho tra phát triên cong dông dan cu vüng dm; Mua 
Am trang thiêt bj; Tuyên truyên, giám sat và hôi h9p... theo phi.rcing an dã thrcic 
hi dông phê duyt. 

- Ngoài ra de;" báo tn và phát triên nguôn gen qu' giá tai  Ban quán 1 Vun 
Quôc gia, khi di diêu tra giám sat da dng sinh hoc, lay mâu dé phiic vi cong tác 
nghiên ciiru theo chüc näng, nhim vi thrçic giao thI ducic thanh toán tiên cOng 
120.000d/ngày/nguui (Mrc chi theo QD so 156/QD-UBND ngày 30/5/2014 cüa 
UBND tinh Ninh Thun). Các khoãng chi trên bao gôm: chi ho tra tién an; mua 
dung cu di rirng, ho tra xäng xe cu the 120.000 dông/ngt.thi/ngày. 

- Khoán chi bô sung tiéu ban thirc 4t ti phông trmg bay cüa Ban quán E2 
Vi.r&n Quôc gia PhuOc Binh 500.000 dônglmâu. Mâu tiêu ban thirc vt bô sung 
không trüng vói mu hin có tâi phOng trtrng bay và phái có giá trj nghiên c(ru 
và phái du'çic các chuyên gia thâm djnh, mâu thu ye phái xcr 1' dung theo tiêu 
chuân k' thutt Va phâi dua vào khung luu giü tai  phông tru'ng bay cüa dcm vi. 
Ho so thanh toán b6 miu dã hoàn thin, kê hoach di suu tip, báo cáo vi trI dja 
1 khu vuc sixu tap.... 

Chmg tu thanh toán: Ke hoch tun tra, báo cáo, danh sách ngui tharn 
gia, mu tiêu ban dê hxu tra tai  phOng tnrng bay. 

Thanh toán tin chi trã tin djch vii môi trung rung: Chi theo kê hoch 
thu, chi tiên djch vu môi trtthng rirng hang nãm do don vi xây drng trInh các co 
quan cO lien quan thâm djnh. (Rieng khoáng chi tuyên truyên chInh sách 
DVMTR 01 dqt/thôn gôm: Ho trçv tiên nhiên 1iu can bô tuyên truyén 60.000 
dông/dçt/thôn; h6 trçY tiên báo cáo viên 120.000 dOng, tiên viêt bài tuyên truyên 
120.000 dông, trá cOng quét d9n hi, ho trçl tiên din thâp sang hi truung thôn 
sau m6i dcit tuyên truyên 300.000 dông/dcit/thôn). 

2.13: Khoán tin din thp sang Vuôn thy.c vt. 
Khoán tiên din thâp sang  tai  Vun thrc vtt thuc Ban quân 1 Vu'm 

Quôc gia Phuâc Binh 1.500.000 dông/tháng 
HInh thüc chi trá: Chuyên trâ tiên trrc tiêp hang tháng qua Tài khoãn cüa 

can b6 phu trách Vu&n thçrc vat. 
Chiirng tir thanh toán: HOa don tiên din thâp sang hang tháng cOa Din 

Iuc. 
2.14: Thanh toán tin lam vic ngoãi giu. 

Tnthng hgp theo yêu cu cOng vic, can b6 viên chüc phái lam them ngoài 

giu hánh chjnh trthng các b6 phn lam de^ nghj trInh Ban giárn dc phé duyt k 



hoch lam thçm gii tnróc khi thirc hin. Nk duçic duyt,thü tiic và mirc thanh 
toán thrc hin theo Thông ti.r 23/2015/TT/BLDTB&XH ngày 23/06/2015 v phi 

cp lam dém, lam them gi& nhtr sau: 
+ Tin hxorng lam them gib. 

Tin 	Tiên 	150% 	 So gi? 

lucvng lam = 	luang x 	200% x 	thirc t 

them gi& 	gi1 	 lam them 

Trong do: 
- Mtrc 150 % áp ding di vói gRY lam them vào ngày thi.thng 

- Müc 200 % áp dung di vâi giZy lam them vào ngày nghi hang tun 

- Các di tuclng nhii: Báo ve^ trirc theo Ca, các di ttxçing hing hxcing 

khoán không duçic áp dung quy djnh trên. 
,. 

2.15: Thanh toan cac khoan chi thrc hiçnA  de" tai nghien n cuu khoa hoc: 

ThIC hin theo di,r toán dA thrçc hi dng phê duyt 

III.TO  CHUC THU'C HIN 

Quy cM nay thrçic áp dung tü ngày 02/01/2019. CáC quy djnh trirOc day 
trái vfd Quy Chê nay dêu bäi bO; các quy djnh kháC chua quy djnh trong Quy Chê 
nay thi.rc hiên theo Chê do hin hành cüa Nhà nuác. 

Quy che nay dã dugc Lãnh do ban quân 1 Vu.yn Quôc gia Phuâc Binh, 
Cong doãn ca sâ, toãn the cong chüc, viên chüc trong dan vi thông qua ti Hi 
nghj cong chüc, viên chirc ngày 28 thárig 12 nàm 2018. 

Trong qua trInh thirc hin, Quy chê sse duqc diêu chinh, bô sung hang 
näm ti Hi nghj can b, cong chirc, viên ChiTC hoc khi CO ché Q quy djnh 
mth./. 

Nguyn COng Vmn 



UiN 
C BINH 
ANH SACH KIIOAN DIN THOAI 
vA CONG TAC PH! NAM 2019 

STT Hç vi ten 	Tien/thang So 
thing  Tong cçng Clii chi! 

I. Tiên khoán din thoii (tiu mi.ic: 6618) 

1 Nguyn Cong Van 350.000 1 350.000 Giámd6c 
Cong 350.000 

II. Tin khoán cong tic phi ( tiu  mvc:  6704) 
1 Nguyen NgQc Minh 300.000 1 300.000 Phii trach phông KI-ITC 
2 Nguyn Van Tam 300.000 1 300.000 K8 toán 
3 Nguyn Van Tao 300.000 1 300.000 K toán 
4 Pham Hitu Huân 300.000 1 300.000 Phu trách phông KHKT 
5 Nguyn Thi Nhu Hang 300.000 1 300.000 Ke toán 
6 Tnrçing Thanh Khiêm 300.000 1 300.000 Phi trách phông TCHC 
7 Lê Thi Hong Gm 250.000 1 250.000 Van thu 

Cong 2.050.000 
Tong (1+11): 2.400.000 

Ghi bang chi?.- Hai triu bn tram nghIn &ng 


