


UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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QUY CHẾ
CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA BAN QUẢN LÝ

VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH
( Ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-BQLVQGPB  ngày 02/01/2020

của Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình)

I. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG QUY CHẾ
1. Mục đích

Quy chế này nhằm quy định cụ thể nhiệm vụ, phạm vi chi, xây dựng kế
hoạch bảo đảm chủ động trong kế hoạch hằng năm về quản lý và chi tiêu tài chính
cho lãnh đạo Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình;

Tạo quyền chủ động trong hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức của
đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình quản lý và sử dụng
nguồn kinh phí của đơn vị;

Quản lý và sử dụng tài sản công đúng mục đích và hiệu quả;
Góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức

trong đơn vị.
Làm căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, thực hiện

kiểm soát của KBNN, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính và các cơ quan
thanh tra, kiểm toán theo quy định.

2 . Nguyên tắc
Đảm bảo sử dụng kinh phí có hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,

khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Căn cứ vào nội dung, yêu cầu và hiệu quả công việc, thủ trưởng đơn vị được

quyết định các mức chi quản lý, chi nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu thực tế và khả
năng kinh phí của đơn vị.

Không được vượt quá chế độ chi hiện hành do cơ quan có thẩm quyền quy
định;

Bảo đảm quyền lời hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị;
Các khoản thu, chi phải bảo đảm có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ
Quy chế chi tiêu nội bộ phải được công khai, thảo luận rộng rãi trong đơn vị,

có sự tham gia của Công đoàn cơ sở.
II.NỘI DUNG QUY CHẾ



1.Những quy định chung
Quy chế chi tiêu nội bộ được áp dụng thống nhất trong cơ quan, bảo đảm

hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt hoạt động thường xuyên phù hợp với
đặc thù của đơn vị, đảm bảo quản lý và sử dụng kinh phí có hiệu quả, tránh hiện
tượng chi không đúng mục đích, tăng cường công tác quản lý nhằm phát huy được
tính tích cực, sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị.

2.Những quy định cụ thể
2.1.Thanh toán dịch vụ công cộng
a. Thanh toán tiền điện, tiền nước sinh hoạt: Hàng tháng khi nhận được

hóa đơn hoặc thông báo thanh toán tiền điện, tiền nước sinh hoạt của các đơn vị
cung cấp, phòng Kế hoạch -Tài chính có trách nhiệm kiểm tra số sử dụng thực tế
so với hóa đơn và làm thủ tục thanh toán cho các đơn vị cung cấp

b. Thanh toán tiền vệ sinh môi trường: Căn cứ hóa đơn hàng tháng phòng
Kế hoạch-Tài chính làm thủ tục thanh toán.

c. Thanh toán tiền nhiên liệu
Sử dụng xe đi công tác phải hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, nghiêm cấm sử dụng

xe công dùng cho việc riêng. Các phòng có nhu cầu sử dụng xe phục vụ cho công
tác, phải có ý kiến của lãnh đạo quyết định.

Chấp hành nghiêm túc việc lập lệnh điều xe cho từng chuyến công tác, mở sổ
theo dõi quãng đường đã vận hành thực tế và chữ ký xác nhận của người đi công
tác để xác nhận số nhiên liệu được thanh toán.

Hạn chế việc đi công tác bằng xe ô tô cơ quan, khuyến khích đi công tác bằng
phương tiện cá nhân hoặc phương tiện công cộng.

Mức chi trả tiền nhiên liệu phục vụ công tác cho ô tô con cụ thể như sau:
- Tiền dầu xe Ford loại 5 chỗ ngồi:  15 lít/100km
- Bảo dưỡng xe định kỳ:  4.000km ( phải có phiếu đề xuất được lãnh đạo

duyệt )
Lái xe phải có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh và

đảm bảo xe Ô tô luôn sạch sẽ, hoạt động tốt.
( Chứng từ thanh toán phải có lệnh điều xe, giấy đi đường có xác nhận nơi đi, nơi
đến và hóa đơn nhiên liệu, giấy mời họp... )

Chi tiền nhiên liệu (ga) mỗi tháng 01 bình dùng để nấu nước tiếp khách và
nấu ăn khi có khách đến làm việc tại Trụ sở chính và Văn phòng đại diện.

2.2. Thanh toán vật tư văn phòng
Quản lý chặt chẽ việc mua và sử dụng văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ

văn phòng hàng tháng cho các phòng cụ thể như sau:
Vật tư văn phòng như: Bút các loại, bút long, bút dạ quang, bút xóa, kéo,

bấm giấy, giấy ín, bìa cứng, băng keo, bìa gởi công văn… được phòng Kế hoạch-



Tài chính mua và cấp cho các phòng sử dụng khi các phòng có nhu cầu và phải lập
phiếu đề xuất được Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính ký duyệt.

Vật tư văn phòng khác được trang bị theo tình hình thực tế.
Mua sắm công cụ, dụng vụ phục vụ văn phòng theo nhu cầu thực trên tinh

thần tiết kiệm.
2.3.Thông tin, tuyên truyền, liên lạc
a.Điện thoại, Internet.
- Khoán cước điện thoại di động và điện thoại cố định cụ thể :
+ Giám đốc : Di động: 250.000đ/tháng; Cố định 100.0000đ/tháng

(Theo Quyết định số 17/VBHN-BTC ngày 04/3/2014 ban hành quy
định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại
di động đối với cán bộ lãnh đạo)

(Thủ tục thanh toán: Thanh toán hàng tháng )
Điện thoại cơ quan:  Điện thoại cơ quan dùng để thông tin liên lạc, phục

vụ nhiệm vụ chính của đơn vị. Không sử dụng điện thoại cơ quan phục vụ mục
đích cá nhân. Tuyệt đối không sử dụng điện thoại cơ quan để liên lạc ra nước
ngoài.

Internet : Internet, được nối mạng cho tất cả các phòng trong đơn vị. Sử
dụng Internet phục vụ cho truy cập, tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật; chế
độ chính sách của Đảng, của Nhà nước; sự kiện lịch sử …

Thanh toán tiền điện thoại, cước Internet: Thanh toán theo hóa đơn thực tế
của Trung tâm viễn thông báo hàng tháng.

b.Đối với điện thắp sáng:
Viên chức trong cơ quan phải có ý thức trong việc sử dụng điện phục vụ

công tác, hết giờ làm việc đều phải tắt hết các thiết bị có sử dụng điện, viên chức vi
phạm tùy theo mức độ phải chịu bồi thường thiệt hại và chịu xử lý theo quy định.

Các thiết bị có sử dụng điện chỉ mở  sử dụng khi làm việc, không được mở
các thiết bị sử dụng điện khi không có người trong phòng làm việc.

Riêng tiền điện thấp sáng tại trụ sở làm việc giao Trung tâm giáo dục môi
trường và dịch vụ môi trường rừng chi trả.

Phương thức thanh toán: Thanh toán tiền điện thấp sáng căn cứ vào chứng từ
thực tế mà Điện lực thông báo.

2.4.Công tác phí
Thanh toán tiền chế độ khoán công tác phí thực hiện theo Quyết định số

143/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh
Thuận ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận.



Áp dụng đối với cán bộ thường xuyên đi công tác lưu động trên 10
\ngày/tháng  đi giao dịch công tác tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố
Phan Rang-Tháp Chàm và các Huyện trong tỉnh mức khoán 250.000 đến 300.000
đồng/tháng/người (như: văn thư, kế toán, Trưởng, phó các phòng chuyên môn)

(Có danh sách kèm theo).
Các trường hợp  được lãnh đạo cử đi công tác đột xuất hoặc có giấy mời thì được

thanh toán theo chế độ quy định.
Phụ cấp lưu trú của cán bộ trong đơn vị được cử đi công tác trong và ngoài

tỉnh được thực hiện theo Thanh toán tiền chế độ hội nghị thực hiện theo Quyết
định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND
tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Tiền phụ cấp lưu trú đi công tác trong tỉnh: 80.000đồng/ngày (kể cả đi
và về); hỗ trợ tiền nhiên liệu đi công tác bằng phương tiện cá nhân (xe máy) kể cả
đi và về trong tỉnh 80.000 đồng/ngày; đi công tác ngoài tỉnh khoán tiền tự túc
phương tiện bằng 0,15 lít xăng/km theo số km thực tế và giá xăng tại thời điểm đi
công tác.

- Tiền phụ cấp lưu trú đi công tác ngoài tỉnh: 200.000 đồng/ngày
(Chứng từ thanh toán gồm: giấy đi đường, giấy mời và các chứng từ khác hợp lệ)

- Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác:
* Đối với đô thị loại I thuộc tỉnh:   400.000đồng/ngày/người
* Tại các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, thành phố

thuộc tỉnh: 300.000 đồng/ngày/người.
* Các vùng còn lại: 250.000 đồng/người/ngày

- Ngoài ra trường hợp đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức
khoán thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế (có hóa đơn chứng từ  hợp
pháp theo quy định) và được áp dụng theo Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND
ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quy
định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2.5.Sửa chữa và bảo dưỡng thường xuyên TSCĐ
- Để bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản, dụng cụ, công cụ  phục vụ

chuyên môn. Hằng năm, đơn vị phải kiểm tra đánh giá lại tài sản để có kế hoạch
bảo dưỡng, sửa chữa cho phù hợp với nguồn kinh phí được giao.

- Tài sản, dụng cụ khi sữa chữa phải có tổ thẩm định và phiếu đề xuất sữa
chữa của Phòng Tổ chức - Hành chính để lãnh đạo xét duyệt.

- Thủ tục thanh toán : Có đề nghị của bộ phận quản lý và xác nhận của lãnh
đạo; Có hợp đồng, thanh lý hoặc hóa đơn chứng từ mua vật tư thay thế…

2.6.Chi đào tạo, bồi dưỡng



- Cán bộ công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi học chuyên
môn thì được hưởng chế độ trợ cấp đi học theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND
ngày 09 tháng 8 năm 2019 của  UBND tỉnh Ninh Thuận quy định chế độ hỗ trợ hỗ
trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận.

2.7.Chi tiền lương và các khoản theo lương
a. Tiền lương và các khoản đóng góp:
Việc chi trả tiền lương và các khoản khác theo lương được thực hiện theo

quy định hiện hành.
Thực hiện chế độ tăng bậc lương đúng thời hạn cho từng cán bộ công chức,

viên chức trong đơn vị.
b. Tiền công hợp đồng:
Thanh toán tiền công hợp đồng bảo vệ và công tạp vụ theo hợp đồng lao

động ngắn hạn giữa thủ trưởng đơn vị với người lao động cụ thể như sau:
Bảo vệ trụ sở chính:
Mức lương vùng tối thiểu: 3.070.000 đồng/tháng
Đơn vị sử dụng lao động hổ trợ thêm 21,5% (BHXH; BHYT; BHTN;

BNTNLĐ và BNN) trên mức lương vùng tối thiểu.
Bồi dưỡng tiền vét dọn vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh, don vệ sinh phòng họp:

500.000 đồng/tháng.
Bảo vệ văn phòng đại diện:
Mức lương: 1.500.000 đồng/tháng
Bồi dưỡng tiền vét dọn vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh, don vệ sinh phòng họp:

500.000 đồng/tháng.
c. Thanh toán tiền phụ cấp:
- Phụ cấp chức vụ được chi trả theo quy định hiện hành cụ thể: Giám đốc

0,8; Phó giám đốc 0,6; Trưởng phòng 0,4; Phó trưởng phòng 0,25.
- Phụ cấp kiêm nhiệm (thủ quỹ; kế toán): 0,1
- Các khoản phụ cấp khác được thanh toán theo quy định hiện hành
- Phụ cấp làm thêm giờ (Trực lễ tết):
* Căn cứ vào dự toán ngân sách cấp hàng năm Thủ trưởng đơn vị quyết định

khoán chi bồi dưỡng trực lễ, tết với định mức chi: Trực Văn phòng đại diện
200.000 đồng/ngày/người; Trực Trụ sở chính 300.000 đồng/ngày/người
(Thời gian theo lịch phân trực của đơn vị) .

Thủ tục thanh toán gồm: Bảng phân công trực lễ, tết, thông báo trực của cơ
quan chủ quản, danh sách nhận tiền trực...

d. Thanh toán tiền phụ cấp theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP.



Cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị được thanh toán theo chế độ theo
quy định hiện hành.

2.8.Thanh toán thu nhập tăng thêm:
- Nếu sau 1 năm, đơn vị tiết kiệm được quỹ tiền lương thì thực hiện áp dụng

tổng mức thu nhập tăng thêm cho CB,CC-VC nhưng tối đa không quá 1,0 lần quỹ
tiền lương trong năm theo quy định hiện hành. Việc chi trả thu nhập tăng thêm chỉ
áp dụng cho Lao động trong biên chế và hợp đồng từ 01 năm trở lên theo quy chế
chi tiêu nội bộ của đơn vị và theo nguyên tắc gắn với hiệu quả công việc của từng
người. Mức phân phối thu nhập tăng thêm được lấy từ nguồn tiết kiệm quỹ lương
và tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên cụ thể như sau:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : Hệ số 1,0
+ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ (Có giấy khen): Hệ số 0,8
+ Hoàn thành Tốt nhiệm vụ (Không có giấy khen): Hệ số 0,6
+ Hoàn thành nhiệm vụ: Hệ số 0,4
- Việc đánh giá, phân loại phải được xét công khai, minh bạch, dân chủ.
* Cách tính:

Thu nhập tăng
thêm cá nhân =

Tổng kinh phí tiết kiệm / Tổng hệ
số cá nhân
( Định mức chia tăng thêm)

X
Hệ số kết quả thi
đua cuối năm

2.9. Thanh toán tiền tàu xe nghỉ phép năm:
Thưc hiện theo thông tư 141/2001/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 cụ

thể:
- Hằng năm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có đủ điều kiện

đều có tiêu chuẩn nghỉ phép năm; để đảm bảo quyền lợi CBCCVC và hoạt động
của đơn vị không bị ảnh hưởng, cơ quan yêu cầu cán bộ, CCVC và người lao động
đăng ký nghỉ phép năm, thời gian chậm nhất là cuối quý I hằng năm để Trưởng
phòng sắp xếp trình Giám đốc giải quyết nhu cầu được kịp thời và đúng chế độ
Nhà nước quy định.

- Cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị đi thăm cha, mẹ vợ hoặc cha mẹ
chồng , vợ hoặc chồng, con ốm đau đang nằm viện; tang gia của người thân nói
trên, bản thân cán bộ công chức, viên chức tổ chức cưới xin. Thủ tục thanh toán :
Có giấy phép của  thủ  trưởng cơ quan, có chữ ký xác nhận nơi đến; có vé tàu,
xe… hợp lệ. Mức thanh toán : Theo giá vé tàu, loại ghế ngồi.

2.10. Thanh toán tiền nước uống:
Chỉ thanh toán tiền mua trà, uống khoáng phục vụ cho hội họp, tiếp khách

theo nhu cầu thực tế trên tinh thần tiết kiệm.
Tiền nước uống đối với cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị được thực

hiện theo Quyết định số 73/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2014 về việc quy



định vùng thiếu nước ngọt và sạch, thời gian, mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận
chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ công chức, viên chức công tác ở vùng có
điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

2.11. Chi thanh toán hội nghị :
Thanh toán tiền chế độ hội nghị thực hiện theo Quyết định số 143/2017/QĐ-

UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành
quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2.12.Thanh toán các khoản chi phí nghiệp vụ chuyên môn:
Nguồn kinh phí chi Chương trình mục tiêu phát triển được thực hiện theo

chế độ quy định hiện hành
Hằng năm được ngân sách nhà nước cấp kinh phí đặc thù để thực hiện nhiệm

vụ chuyên môn cụ thể như sau:
Căn cứ Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính

phủ về chính sách đầu tư và phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020; Căn cứ
Quyết định số 886/QĐ-TTg của ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-
2020; Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg. Ngày 16/11/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về Ban hành Qui chế quản lý đầu tư  xây dựng công trình lâm sinh; Căn
cứ Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài Chính Quy định quản
lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm
nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày
09/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng,
gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
giai đoạn 2015-2020; Căn cứ Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng
và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với công ty nông, lâm
nghiệp;

Trong đó: Chi thuê khoán bảo vệ rừng đối với cộng đồng; Thuê Tổ bảo vệ
vùng giáp ranh; Hỗ trợ phát triển cộng đồng dân cư vùng đệm; Mua sắm trang thiết
bị; Tuyên truyền, giám sát và hội họp; Chi tuần tra truy quét và phòng chống cháy
rừng theo phương án đã được hội đồng phê duyệt.

- Chi họp tuyên truyền, kiểm tra, nghiệm thu các mô hình, giao khoán bảo vệ
rừng theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg hỗ trợ tiền công 80.000
đồng/người/ngày, tiền ở lại qua đêm được khoán 120.000 đồng/người/đêm, hỗ trợ
tiền nhiên liệu theo thực tế số lượng phương tiện tham gia thực hiện (thực hiện
theo Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận).

- Ngoài ra để bảo tồn và phát triển nguồn gen quý giá tại Ban quản lý Vườn
Quốc gia, khi đi điều tra giám sát đa dạng sinh học, lấy mẫu để phục vụ công tác
nghiên cứu theo chức năng, nhiệm vụ được giao thì được thanh toán tiền công

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=886/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


80.000 đồng/ngày/người; ở lại qua đêm được khoán 120.000 đồng/người/đêm, hỗ
trợ tiền nhiên liệu theo thực tế số lượng phương tiện tham gia thực hiện (thực hiện
theo Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận).

Chứng từ thanh toán: Kế hoạch tuần tra, báo cáo, danh sách người tham gia,
mẫu tiêu bản để lưu trữ tại phòng trưng bày.

Thanh toán tiền chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng: Chi theo kế hoạch thu
chi của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình.

Giao khoán cho cộng đồng bảo vệ rừng theo quy định tại Nghị định
75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát
triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân
tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020 là 400.000 đồng/ha/năm. Chi phí thiết kế giao
khoán (giao mới) theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 thông tư liên tịch số
93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT định mức thiết kế 50.000 đồng/ha.

Hỗ trợ chi phí tuyên truyền chính sách DVMTR gồm: Hỗ trợ tiền nhiên liệu
cán bộ tuyên truyền 100.000 đồng/đợt/thôn; hỗ trợ tiền báo cáo viên 120.000
đồng/đợt/thôn, Hỗ trợ tiền viết bài tuyên truyền 200.000 đồng/bài, hỗ trợ tiền công
quét dọn trước và sau buổi tuyên truyền, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, bàn ghế….
250.000 đồng/đợt/thôn, chi phí làm băng rôn tuyên truyền theo hóa đơn thực tế
trên tinh thần tiết kiệm.

Hỗ trợ tiền công đi tuần tra bảo vệ rừng 80.000 đồng/ngày và ở lại qua đêm
được khoán 120.000 đồng/người/đêm, hỗ trợ tiền nhiên liệu 350.000 đồng/đợt (từ
8 người trở lên).

Chi mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, văn phòng phẩm, sửa chữa tài sản…
theo hóa đơn thực tế trên tinh thần tiết kiệm.

Chi tiền công tác phí thực hiện theo Quyết định số 143/2017/QĐ-UBND
ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành quy
định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thanh toán tiền nhiên liệu xe ô tô phục vụ công tác theo quy định tại điểm c
khoản 2.1 mục II của quy chế này. Hồ sơ thanh toán theo quy định hiện hành.
2.13: Khoán tiền điện thấp sáng Vườn thực vật.

Khoán tiền điện thấp sáng tại Vườn thực vật thuộc Ban quản lý Vườn Quốc
gia Phước Bình không quá 1.500.000 đồng/tháng; đối với những tháng số tiền thực
trả theo hóa đơn thấp hơn mức khoán thì thanh toán theo hóa đơn thực tế.

Hình thức chi trả: Chuyển trả tiền trực tiếp hàng tháng qua Tài khoản của
cán bộ phụ trách Vườn thực vật.

Chứng từ thanh toán:  Hóa đơn tiền điện thấp sáng hàng tháng của Điện lực.
2.14: Thanh toán tiền làm việc ngoài giờ.

Trường hợp theo yêu cầu công việc, cán bộ viên chức phải làm thêm ngoài
giờ hành chính trưởng các bộ phận làm đề nghị trình Ban giám đốc phê duyệt kế



hoạch làm thẹm giờ trước khi thực hiện. Nếu được duyệt, thủ tục và mức thanh
toán thực hiện theo Thông tư 23/2015/TT/BLĐTB&XH ngày 23/06/2015 về phụ
cấp làm đêm, làm thêm giờ như sau:

+ Tiền lương làm thêm giờ.
Tiền Tiền 150% Số giờ

lương làm
thêm giờ

= lương
giờ

x 200% x thực tế
làm thêm

Trong đó:
- Mức 150 % áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường
- Mức 200 % áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần
- Các đối tượng như: Bảo vệ trực theo ca, các đối tượng hưởng lương

khoán không được áp dụng quy định trên.
2.15 Chi khác:
Chi mua Bảo hiểm xe mô tô, xe ô tô chuyên dùng theo thực tế dựa trên hợp

đồng, hóa đơn…
Hội phí Hiệp hội Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam định

mức chi theo thông báo của Hiệp hội (Công văn đề nghị đóng hội phí và phiếu thu
tiền.)

Chi phí nâng cấp tên Miền đơn vị và phần mền kế toán MiSa được thanh
toán theo hóa đơn, chứng từ của nhà cung cấp dịch vụ.

Chi trả công thuê mướn theo giá thực tế công lao động tại thời điểm thuê
mướn.

2.16. Sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp:
Chi đầu tư cơ sở vật chất, chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc

(Chi làm thùng sau xe Ford, chi lắp đặt hệ thống Camara an ninh trong cơ
quan…). Hỗ trợ đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động trong
đơn vị.

2.17. Phân phối kết quả tài chính trong năm
Hàng năm sau khi trang trải các khoản chi phí, các khoản nộp ngân sách nhà

nước theo quy định, phần kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên đơn vị sử dụng như
sau:

- Trích 15% lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
- Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 02 lần quỹ tiền lương

ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định.
III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình chỉ đạo tổ chức thực

hiện. Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình



và các phòng có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi cán bộ viên chức thuộc phòng mình
quản lý thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, hàng tháng, quý họp kiểm điểm rút kinh
nghiệm kịp thời nhắc nhở không để xảy ra lãng phí và để theo dõi xếp loại, đề xuất
Ban giám đốc điều chỉnh, sửa đổi khi cần thiết.

Quy chế này đã được thông qua tại Hội nghị Viên chức Ban quản lý Vườn
Quốc gia Phước Bình ngày 28 tháng 12 năm 2019.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Công Vân

UBND TỈNH NINH THUẬN
BAN QUẢN LÝ VQG PHƯỚC BÌNH

DANH SÁCH KHOÁN ĐIỆN THOẠI
VÀ CÔNG TÁC PHÍ  NĂM  2020

STT Họ và tên Tiền/tháng Số
tháng Tổng cộng Ghi chú

I. Tiền khoán điện thoại (tiểu mục: 6618)



1
Nguyễn Công Vân

(Di động: 250.000 đồng; Cố định:
100.000 đồng)

350.000 1 350.000 Giám đốc

Cộng 350.000
II. Tiền khoán công tác phí ( tiểu mục: 6704)
1 Nguyễn Ngọc Minh 300.000 1 300.000 Phụ trách phòng KHTC
2 Nguyễn Văn Tâm 300.000 1 300.000 Kế toán
3 Nguyễn Văn Tạo 300.000 1 300.000 Kế toán
4 Phạm Hữu Huân 300.000 1 300.000 Phụ trách phòng KHKT
5 Nguyễn Thị Như Hằng 300.000 1 300.000 Kế toán
6 Trượng Thanh Khiêm 300.000 1 300.000 Phụ trách phòng TCHC
7 Lê Thị Hồng Gấm 250.000 1 250.000 Văn thư

Cộng 2.050.000
Tổng ( I+II): 2.400.000

Ghi bằng chữ: Hai triệu bốn trăm nghìn đồng








