
SỞ LAO ĐỘNG – TBXH KHÁNH HÒA

      TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

                     DIÊN KHÁNH

Số :           /QĐ-TCNDK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Diên Khánh, ngày          tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh 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 cuộc họp giao ban về việc góp ý sửa đổi Quy chế chi

tiêu nội bộ năm 2022 của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính – Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 như sau:

1. Tại Khoản 7, Điều 4, Chương II:

Thực hiện theo Thông tư số 76/2018/TT-BTC ngày 17/8/2018 của Bộ

Tài chính về việc hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo,

biên soạn giáo trình môn học đối với các ngành giáo dục đại học, giáo dục nghề

nghiệp.

- Chi biên soạn, rà soát, cập nhật chương trình đào tạo trình độ trung cấp

theo chuẩn đầu ra: hệ 2 năm 1.000.000 đồng / chương trình đào tạo, hệ 1 năm

700.000 đồng/ chương trình đào tạo.

- Chi thẩm định chương trình khung và chương trình chi tiết môn học chỉnh

sửa, bổ sung với mức chi: 200.000đồng/người/chương trình

2.  Điều 4, Chương II:

- Bổ sung chi thanh toán đi học, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên

môn

Thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 và Nghị

quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh Khánh Hòa V/v

sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán



bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và

thu hút nhân tài ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày

09/7/2014.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức đi học thạc sỹ, tiến sỹ được cấp Sở

thẩm quyền phê duyệt thì được hỗ trợ học phí. Căn cứ vào nguồn kinh phí của

đơn vị, Hiệu trưởng quyết định mức chi hỗ trợ tối thiểu 50% học phí đào tạo bồi

dưỡng, nâng cao trình độ đối với cán bộ, công chức, viên chức không được

hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND

ngày 09/7/2014 và Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017.

3. Tại khoản 6 Điều 5, Chương II

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày

09/07/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chế độ tiếp

khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Khánh

hòa và chế độ chi tiếp khách trong nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị

thuộc tỉnh Khánh Hòa

- Khi có Hội nghị (cán bộ viên chức, sơ kết, tổng kết, triển khai nhiệm

vụ,...); Lễ khai giảng; Kỷ niệm các ngày lễ lớn, …: phòng Hành chính – Kế toán

lập kế hoạch và dự trù kinh phí trình lãnh đạo trường duyệt. 

+  Mức chi đối với khách mời: không quá 200.000đ/người.

+ Hỗ trợ tiền nước uống trong Hội nghị tối đa không quá 30.000

đồng/người /1 buổi (nửa ngày)/đại biểu.

+ Các khoản chi phí khác: thuê hội trường, in sao tài liệu, thuê giảng

viên, thuê xe,… phải có hợp đồng, phiếu thu hoặc hóa đơn.

- Đối với các đơn vị đến trường để phối hợp công tác, trao đổi kinh

nghiệm quản lý, liên kết đào tạo... lãnh đạo trường tiếp khách hoặc ủy quyền

tiếp khách với mức chi không quá 200.000đ/lần/người. Trường hợp đặc biệt do

Hiệu trưởng quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, các nội dung

khác được quy định tại Quyết định số 211/QĐ-TCNDK ngày 20/12/2021 vẫn

không thay đổi.

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.

             HIỆU TRƯỞNG

      
                                                                                                          Nguyễn Xuân Tạo
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