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Diên Khánh, ngày      tháng 12 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 

 

 

HIỆU  TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DIÊN KHÁNH 
 

Căn cứ Quyết định số 2544/QĐ-UBND, ngày 05/10/2009 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc thành lập Trường Trung cấp nghề Diên Khánh; Quyết định số 

459/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại 

Trường Trung cấp nghề Diên Khánh trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp 

nghề Diên Khánh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp huyện 

Diên Khánh; 

Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 05/10/2009 của Chính phủ, quy 

định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Biên bản Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động của Trường 

Trung cấp nghề Diên Khánh ngày 28/10/2021; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính – Kế toán 

    

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2022 của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh. 
 

Điều 2. Thời gian thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ này kể từ ngày 01 

tháng 01 năm 2022; tất cả những Quy chế Chi tiêu nội bộ đã ban hành trước đây 

đều bãi bỏ. 
 

 Điều 3. Trưởng phòng Hành chính – Kế toán, trưởng các phòng, khoa, 

đoàn thể và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường Trung cấp nghề 

Diên Khánh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                              
           - Như Điều 3;                                                                   
    - Sở Lao động - TBXH; 

    - Kho bạc NN Diên Khánh;    
    - Lưu: VT.  

             KT.HIỆU TRƯỞNG 

            PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 
        
                                                                                                                     Trần Thế Kha 
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