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ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:              /QĐ-ĐPTTH    Ninh Thuận, ngày     tháng 3 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021  

(Theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP   

của Chính phủ và Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính). 
 

 

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH  

TỈNH NINH THUẬN 

 

           Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 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 đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 

lập; 

           Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006, được sửa đổi, bổ 

sung tại  Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 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 đơn vị sự nghiệp công lập; 

           Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ ý kiến của CBVC góp ý xây dựng Dự thảo Quy chế CTNB 2021 được 

Hội nghị cán bộ mở rộng ngày 23 và 28/12/2020 thông qua và Biên bản Hội nghị 

CBVC ngày 28/12/2020 thống nhất về việc bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh Quy chế 

CTNB năm 2020 để thực hiện năm 2021,   

Xét yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nguồn kinh phí ngân sách cấp, khả năng  

phát triển nguồn thu sự nghiệp, chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của CBVC,  

QUYẾT ĐỊNH 

           Điều l: Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận gồm 20 Điều, quy định 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính áp dụng trong nội bộ Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận. 

           Điều 2: Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 có hiệu lực sau 15 ngày nộp báo 

cáo cho UBND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận, mà không có ý kiến điều 

chỉnh, bổ sung, sửa đổi của Sở Tài chính và UBND tỉnh Ninh Thuận. Thực hiện từ 
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ngày 01/01/2021, những chi phí đã duyệt chi trước ngày Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2021 có hiệu lực, không được truy lĩnh hoặc truy thu, trừ khoản chi tạm ứng. 

Những quy định trước đây trái với quy chế này được bãi bỏ. 

           Điều 3: Các ông (bà) trong Ban Giám đốc, Phụ trách kế toán, lãnh đạo các 

phòng chuyên môn và toàn thể CBVC Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh 

Thuận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở TC tỉnh (để theo dõi); 

- Cục Thuế, Kho Bạc (để phối hợp); 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT, Bp KHTC.   
 

 

 

 

 

 

 

 
 Nguyễn Minh Hà 
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