
 

 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                             

 Số: 1851 /UBND-KT Tam Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2016 

 

 

 

   Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể huyện; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

 

Qua xem xét nội dung Công văn số 36/KBTB-KTNN, ngày 30 tháng 8 

năm 2016 của Kho bạc nhà nước huyện về việc chi khoán công tác phí, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Giao Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn xây dựng định mức khoán công tác phí theo đúng 

Hướng dẫn số 22/HD-STC, ngày 11/01/2011 của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long 

về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối 

với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

 2. Giao Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp Giám đốc 

Kho bạc nhà nước huyện, hướng dẫn các đơn vị có liên quan điều chỉnh quy chế 

chi tiêu nội bộ, đồng thời hướng dẫn các đơn vị khắc phục phần chi khoán công 

tác phí vượt định mức theo đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ủy ban 

nhân dân huyện để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                    
- Như trên; 

- CT. PCT UBND huyện; 

- PCVP (Tổng hợp); 

- NC Khối KT;  

- Lưu: VT. 
 

V/v chỉ đạo thực hiện chi 

khoán công tác phí 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Thái 
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