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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng 

tài sản công của Cơ quan Sở KH&CN Thanh Hóa 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THANH HÓA 
 

- Căn cứ Quyết định số 4006/QĐ-UBND ngày 11/12/2008 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 

cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh, cấp huyện; 

- Căn cứ Nghị định 130/2005/NĐ-CP  ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế 

độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các 

cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 

09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành 

chính và đơn vị công lập; 

 - Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc, thiết bị; 

 - Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 27/4/2017 của Bộ Tài chính và Nghị 

quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, 

chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

 - Căn cứ Quyết định số 5625/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

giao thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và hành chính đối với 

cơ quan nhà nước cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2020; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 

QUYẾT ĐỊNH:  

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử 

dụng tài sản công của Cơ quan Sở KH&CN Thanh Hóa". 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký và thay thế Quyết định số 111/QĐ-

SKHCN ngày 06/4/2020 của Giám đốc Sở KH&CN về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Văn phòng Sở KH&CN Thanh Hoá. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Cơ quan Sở  và các cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3 QĐ;  

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- BCH Công đoàn CQ VP Sở; 

- Lưu VT, TCKH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túy 
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UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công 

 của Cơ quan Sở KH&CN Thanh Hóa 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-SKHCN, ngày      tháng     năm 2021 

 của Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa) 

 

CHƯƠNG I. 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

  

Điều 1.  Mục đích của quy chế 

 1. Tạo điều kiện cho cơ quan chủ động trong việc quản lý và chi tiêu kinh phí 

quản lý hành chính được giao. 

 2. Thúc đẩy việc sắp xếp tổ chức bộ máy có hiệu quả, nâng cao tính chủ động 

phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo thu nhập chính đáng của cán bộ, công 

chức, lao động hợp đồng trong cơ quan. 

 3. Sử dụng tài sản công đúng đối tượng, đúng mục đích và có hiệu quả. 

 4. Thực hiện tốt chủ trương của Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí trong chi tiêu ngân sách. 

Điều 2. Nguyên tắc chung 

 - Không vượt quá chế độ quy định hiện hành do cơ quan có thẩm quyền quy 

định. 

 - Phù hợp với hoạt động đặc thù của đơn vị. 

 - Đảm bảo cho cơ quan và cán bộ công chức (CBCC) hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao. 

 - Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động. 

 - Mọi việc chi tiêu phải đảm bảo hợp lệ, hợp pháp theo Luật ngân sách nhà 

nước. 

 - Đảm bảo công bằng, công khai, hợp lý và hiệu quả. 

Điều 3. Chủ tài khoản 

 Giám đốc Sở là chủ tài khoản, là người quyết định và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật  về những quyết định của mình trong việc quản lý, sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính được giao. 

Điều 4. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công trong cơ quan 

 Việc quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản công phải tuân theo các quy định 

hiện hành của Nhà nước và theo những quy định trong quy chế này. 

 

CHƯƠNG II. 

 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 
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Điều 5: Về thanh toán tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp. 

Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp của CBCC, hợp đồng lao động 

được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. 

1. Đối với tiền lương: Chuyển qua tài khoản 01 lần/tháng cho cán bộ công 

chức, hợp đồng lao động, từ ngày 01- 10 hàng tháng . 

2. Đối với các khoản tiền công, thù lao khác: Chi trả theo từng lần theo thực 

tế phát sinh qua tài khoản cá nhân hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt. 

Điều 6. Về sử dụng văn phòng phẩm. 

 1. Khi có nhu cầu về sử dụng văn phòng phẩm các phòng làm văn bản đề nghị 

Lãnh đạo Sở duyệt, Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch 

mua và cấp cho phòng. 

 2. Văn phòng phẩm của Lãnh đạo Sở do Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với 

Phòng Tài chính - Kế hoạch mua theo nhu cầu thực tế, đảm bảo tiết kiệm. 

 3. Giấy, mực photo, in ấn tại văn thư; Photo tài liệu bên ngoài chi theo thực 

tế. 

Điều 7. Về sử dụng điện thoại. 

 1. Mức cước phí điện thoại hằng tháng như sau: 

STT Phòng ban Số lượng 

máy/phòng 

Mức khoán 

đồng/tháng 

I Văn phòng Sở 06 560.000 

1 Chánh Văn phòng 01 100.000 

2 Văn phòng Sở 01 100.000 

3 Văn thư 01 100.000 

4 Fax (Văn thư) 01 100.000 

5 Phòng một cửa 01 100.000 

6 Phòng bảo vệ 01 60.000 

II Phòng Tài chính - Kế hoạch 02 200.000 

1 Trưởng phòng 01 100.000 

2 Phòng Tài chính - Kế hoạch 01 100.000 

III Phòng Quản lý khoa học 02 200.000 

1 Trưởng phòng 01 100.000 

2 Phòng Quản lý khoa học 01 100.000 

IV Phòng Phát triển Tiềm lực KH&CN 02 200.000 

1 Trưởng phòng 01 100.000 

2 Phòng Phát triển Tiềm lực KH&CN 01 100.000 

V Thanh tra Sở 02 230.000 

1 Chánh Thanh tra 01 100.000 
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2 Thanh tra Sở 01 130.000 

VI Phòng Quản lý KH&CN cơ sở 02 200.000 

1 Trưởng phòng 01 100.000 

2 Phòng Quản lý KH&CN cơ sở 01 100.000 

VII Phòng Quản lý Chuyên ngành 02 200.000 

1 Trưởng phòng 01 100.000 

2 Phòng Quản lý Chuyên ngành 01 100.000 

VIII Phòng Quản lý Công nghệ 02 200.000 

1 Trưởng phòng 01 100.000 

2 Phòng Quản lý Công nghệ 01 100.000 

 Mức cước trên tính theo từng tháng, được bù trừ giữa các máy trong một 

phòng chuyên môn nhưng không được bù trừ giữa các tháng trong năm. 

 Máy nào gọi trội trong tháng thì phòng chuyện môn có máy đó phải nộp tiền 

gọi trội để thanh toán cho Bưu điện. 

 Nếu cước sử dụng thấp hơn định mức trên thì người sử dụng không được 

nhận tiền chênh lệch. 

 2. Máy điện thoại cố định tại cơ quan của Lãnh đạo Sở thanh toán theo hóa 

đơn hàng tháng của Bưu điện. 

 3. Điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động của Giám đốc Sở 

thực hiện theo Quyết định số 17/VBHN-BTC ngày 04/03/2014 của Bộ Tài chính về 

việc 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 trong các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, cụ thể: 

 - Điện thoại công vụ nhà riêng:     100.000đ/tháng; 

 - Điện thoại di động:  250.000đ/tháng. 

 Nếu vượt quá định mức thì người sử dụng điện thoại phải nộp tiền gọi trội để 

thanh toán cho Bưu điện. 

Điều 8. Về sử dụng điện, nước trong cơ quan. 

 1. Sử dụng điện: Điện sử dụng cho hoạt động của cơ quan thanh toán theo chỉ 

số công tơ do Điện lực chốt hàng tháng. 

 CBCC trong cơ quan có trách nhiệm sử dụng tiết kiệm điện; ra khỏi phòng 

thì phải tắt điện, quạt; hết giờ làm việc, trước khi ra về phải tắt toàn bộ các thiết bị 

điện trong phòng; không sử dụng điện vào việc cá nhân như sắc thuốc, là quần áo, 

nấu ăn… 

 2. Nước sử dụng cho hoạt động của cơ quan thanh toán theo chỉ số công tơ 

do Công ty nước chốt hàng tháng. CBCC cơ quan có trách nhiệm sử dụng tiết kiệm 

nước. Nghiêm cấm người ngoài cơ quan vào sử dụng nước để giặt giũ, rửa xe… 

Điều 9. Định mức xăng, dầu, rửa xe ôtô. 
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 Việc quản lý và sử dụng xe ôtô thực hiện theo Quy chế quản lý và sử dụng 

xe ôtô. 

 1. Định mức xăng xe ôtô : 

 - Xe MISHUBISHI, biển số 36B-1304: 20 lít xăng/100km. 

 - Xe FORD FOCUS, biển số 36B-2468: 14 lít xăng/100km. 

 Định mức tiêu hao dầu máy cho từng xe: 1 lít dầu/100 lít xăng. 

 Thay dầu định kỳ cho mỗi xe (4.000 km thay 01 lần) 

 - Xe MISHUBISHI, biển số 36B-1304: 06 lít. 

 - Xe FORD FOCUS, biển số 36B-2468: 05 lít. 

2. Chế độ rửa xe ô tô:  

Mức khoán rửa xe ô tô được quy định cụ thể cho từng loại xe như sau: 

- Xe ô tô MISHUBISHI 36B-1304: 250.000đ/tháng  

- Xe ô tô FOCUS 36B-2468: 200.000 đ/tháng  

Điều 10. Chế độ công tác phí và chế độ làm thêm giờ. 

1. Chế độ công tác phí: 

1.1.Đi công tác ngoại tỉnh: 

 Áp dụng theo Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 

HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội 

nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa. 

       1.2.Đi công tác nội tỉnh: 

- Khoán công tác phí đi công tác trong thành phố, đi công tác cách trụ sở cơ 

quan dưới 15 km trở xuống: 

  Mỗi CBCC được hưởng mức khoán: 200.000đ/người/tháng. Riêng đối với 

cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kế toán, văn thư được hưởng mức khoán 300.000 

đ/người/ tháng 

- Công tác phí đi công tác tại các huyện, thị xã trong tỉnh: Áp dụng Nghị quyết 

64/2017/NQ-HĐND, ngày 12/07/2017 của HĐND tỉnh Thanh Hoá về quy định chế 

độ công tác phí, chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn 

vị sự nghiệp công lập tại tỉnh Thanh Hoá . 

 3. Chế độ làm thêm giờ: 

 - Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở quyết định CBCC làm thêm giờ. 

Chế độ làm thêm giờ đối với CBCC thực hiện theo quy định hiện hành của nhà 

nước. 

 - Trường hợp phải hoàn thành công việc có khối lượng lớn, khó, độ phức tạp 

cao trong một thời gian ngắn thì căn cứ khối lượng, độ khó và mức độ phức tạp của 

công việc, Giám đốc Sở quyết định mức bồi dưỡng cho người được giao việc trên 

cơ sở đề nghị của Phòng chuyên môn và Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

Điều 11. Chi hội nghị, hội thảo. 
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 Hội nghị: Thực hiện theo Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 

của HĐND tỉnh Thanh Hóa quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội 

nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tại Thanh Hóa. 

 Hội thảo, xây dựng báo cáo về các nội dung khoa học chi theo: Thông tư  

55/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 24/4/2015 của liên Bộ KH&CN và Bộ Tài 

chính về Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề 

tài, dự án khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số 

5618/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định định 

mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

 Điều 12. Chi tiếp khách, chè nước trong cơ quan. 

 1. Chi tiếp khách: 

 - Khách đến làm việc chỉ tiếp chè nước. Trường hợp đặc biệt khách đến trao 

đổi kinh nghiệm, triển khai nhiệm vụ đặc thù của ngành thì tùy theo thời gian, khối 

lượng công việc, yêu cầu trong giao tiếp để chi trên mức chè nước. 

 - Trong trường hợp xét thấy cần thiết, mức chi mời cơm khách Trung ương 

là 300.000 đ/suất; khách là tỉnh ngoài và các ngành trong tỉnh tùy theo tình hình 

thực tế để bố trí hợp lý, trên tinh thần tiết kiệm, mức chi tiền ăn tối đa 250.000đ/suất. 

 - Không được sử dụng ngân sách nhà nước để mua quà tặng đối với khách 

đến làm việc tại cơ quan. Không sử dụng các loại rượu, bia ngoại để chiêu đãi, tiếp 

khách. 

 - Các trường hợp khác, Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính 

- Kế hoạch tham mưu cho Giám đốc Sở xem xét, giải quyết. 

 2. Chi nước uống cho CBCC và tiếp khách: 

 - Nước uống CBCC và tiếp khách được chuyển vào tài khoản cá nhân theo 

mức khoán 50.000đ/người/tháng. 

 - Chè hội nghị, tiếp khách tại hội trường, tiếp khách của lãnh đạo chi theo 

thực tế. 

Điều 13. Các trường hợp đặc biệt khi sử dụng vượt mức khoán 

 1. Những trường hợp được xem xét bổ sung mức giao khoán: 

 - Những trường hợp vượt mức khoán tại quy chế này nhưng còn thấp hơn 

định mức, quy định hiện hành của nhà nước. 

 - Những trường hợp được giao bổ sung nhiệm vụ hoặc giao những nhiệm vụ 

đột xuất, thiên tai, hỏa hoạn hoặc những nguyên nhân khách quan khác. 

 Giám đốc Sở là người quyết định bổ sung mức giao khoán theo đề nghị của 

Văn phòng Sở và Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

 2. Những trường hợp vượt mức giao khoán phải thu hồi: 

 Những trường hợp vượt mức khoán tại quy chế này (trừ trường hợp quy định 

tại Khoản 1 Điều này). 

Điều 14. Quy định về sử dụng nguồn tiết kiệm chi hành chính 

 1. Hiếu, hỉ, ốm đau, lễ tết, thăm hỏi đối tượng chính sách. 
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 1.1. Chế  độ hiếu, hỉ, ốm đau: 

 - Thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh; Lãnh 

đạo Sở, các ngành có liên quan và của CBCC, lao động hợp đồng đang công tác 

trong Cơ quan Sở qua đời: viếng 300.000đ và 01 vòng hoa. 

 - CBCC về hưu tại Cơ quan Sở qua đời viếng 500.000đ và 01 vòng hoa. 

 - Thăm hỏi bố, mẹ, vợ, chồng, con của CBCC, lao động hợp đồng ốm đau 

phải nằm viện: 200.000đ/lần. Thăm hỏi CBCC, lao động hợp đồng ốm phải nằm 

viện: 300.000đ/lần 

 - CBCC, lao động hợp đồng xây dựng gia đình: 500.000đ/người. 

 - Con CBCC, lao động hợp đồng xây dựng gia đình: 300.000đ/người. 

 - Các trường hợp khác, Văn phòng Sở chủ trì phối hợp Phòng Tài chính - Kế 

hoạch tham mưu cho Giám đốc Sở xem xét, giải quyết. 

 1.2. Chế độ lễ, tết: 

 - Các dịp: ngày giải phóng miền Nam (30/4), Quốc tế lao động (1/5), Quốc 

khánh (2/9), Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch): 200.000/người/dịp. 

 - Tết dương lịch: 500.000đ/người 

 - Tết âm lịch (Tết Nguyên đán): 1.000.000đ/người. 

 - Ngày KHCN Việt Nam (18/5), Ngày thành lập ngành KHCN (17/10): 

200.000 đ/người/dịp . 

 - Kinh phí tổ chức Tết thiếu nhi (1/6), Tết Trung thu (15/8 âm lịch), Ngày 

Quốc tế Phụ nữ (8/3), Phụ nữ Việt Nam (20/10), Ngày Thành lập Quân đội nhân 

dân và Ngày Quốc phòng toàn dân (22/12), ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3); 

hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao và các trường hợp khác, Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Phòng Tài 

chính - Kế hoạch tham mưu cho Giám đốc Sở xem xét, giải quyết. 

 1.3. Thăm hỏi đối tượng chính sách: 

 - Quà thăm hỏi vào dịp 27/7: 

 + Thân nhân gia đình liệt sỹ, con thương binh và người có công với nước: 

200.000đ/suất. 

 - Quà thăm hỏi vào dịp Tết Nguyên đán: 

+ Quà thăm hỏi các bác nguyên lãnh đạo tỉnh phụ trách khoa học, các bác 

nguyên là lãnh đạo Sở qua các thời kỳ : 500.000đ/suất 

 + Mua quà thăm hỏi CBCC đã nghỉ hưu vào dịp Tết Nguyên đán: 

300.000đ/suất. 

 + Hỗ trợ cho ban liên lạc hưu trí, Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Phòng 

Tài chính-Kế hoạch tham mưu cho Giám đốc Sở xem xét, giải quyết. 

 1.4. Khi nghỉ hưu, ngoài chế độ của nhà nước, CBCC được cơ quan hỗ trợ 

thêm 01 tháng lương bằng với tháng lương liền kề trước khi nghỉ hưu. 

 1.5. Các trường hợp đặc biệt khác, Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Phòng 

Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho Giám đốc Sở xem xét, giải quyết. 
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2. Chế độ cho cán bộ, công chức tham gia trực tết, phòng chống bão lụt, 

thiên tai: 

Cán bộ công chức, hợp đồng lao động khi được điều động tham gia trực các 

ngày lễ, tết, phòng chống bão lụt được bồi dưỡng:  200.000đ/ngày/người. 

 3. Tham dự khai trương, khánh thành, tổ chức kỷ niệm: 

 Các chi phí chúc mừng khai trương, khánh thành, kỷ niệm những sự kiện 

trọng đại trong năm của tỉnh, các ngành trong tỉnh, Trung ương và tỉnh ngoài tối đa 

không vượt quá 500.000đ/sự kiện. 

 Các trường hợp đặc biệt khác, Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Phòng Tài 

chính - Kế hoạch tham mưu cho Giám đốc Sở xem xét, giải quyết. 

 4. Hỗ trợ học tập, bồi dưỡng, đào tạo: 

 - Trong năm cán bộ, công chức được cử đi học tập, bồi dưỡng, đào tạo, nếu 

xét thấy cần thiết thủ trưởng cơ quan ra quyết định việc cử cán bộ, công chức trong 

đơn vị tham gia đào tạo, tập huấn. 

 - Căn cứ vào kinh phí hoạt động đã được phân bổ trong năm Giám đốc Sở 

quyết định mức hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể nhưng không vượt quá mức chi 

theo quy định hiện hành của nhà nước.  

 5. Hằng năm, căn cứ vào số tiền tiết kiệm được, cơ quan phối hợp với tổ 

chức Công đoàn xem xét hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn đi học tập, trao đổi kinh 

nghiệm trong và ngoài tỉnh. 

Điều 15. Quản lý, sử dụng, mua sắm bổ sung trang thiết bị làm việc và sửa chữa 

thường xuyên tài sản cơ quan 

 1. Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và tình hình thực tế của cơ 

quan, áp dụng định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc cho các phòng làm 

việc hiện nay như sau: 

 1.1. Lãnh đạo Sở: 

  - Bàn ghế làm việc:   01 bộ 

  - Bộ bàn ghế họp, tiếp khách:  01 bộ 

  - Tủ tài liệu:     01 cái 

  (Riêng đối với Giám đốc Sở: 02 cái tủ đựng tài liệu) 

  - Máy vi tính để bàn:   01 bộ 

  (Bao gồm cả bàn vi tính, lưu điện) 

  - Máy in:     01 cái 

  - Điện thoại bàn:    01 máy 

  - Giá đựng tài liệu:    02 cái 

  - Đồng hồ treo tường:   01 cái 

  - Ấm chén uống nước:   01 bộ 

  - Phích nước điện:    01 cái 

 1.2. Trưởng phòng:  

  - Bàn ghế làm việc:   01 bộ 
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  - Tủ tài liệu:     01 cái   

  - Máy vi tính để bàn:   01 bộ 

  (Bao gồm cả bàn vi tính, lưu điện) 

  - Máy in:     01 cái 

  - Điện thoại bàn:    01 máy 

  - Bàn ghế họp:    01 bộ 

  - Giá đựng tài liệu:    01 cái 

  - Bàn nước (loại nhỏ:   01 cái 

  - Đồng hồ treo tường:   01 cái 

  - Ấm chén uống nước:   01 bộ 

  - Phích nước điện:    01 cái 

 1.3. Mỗi phòng làm việc khác (có từ 2 người làm việc trở lên): 

  - Bàn ghế làm việc:    01 bộ/người 

  - Tủ tài liệu:     01 cái/người 

  - Giá đựng tài liệu:    01 cái (dùng chung) 

  - Máy vi tính để bàn:   01 bộ/người 

  (Bao gồm cả bàn vi tính, lưu điện) 

  - Máy in:     01 cái (dùng chung) 

  - Bàn nước (loại nhỏ):   01 cái (dùng chung) 

  - Đồng hồ treo tường:   01 cái (dùng chung) 

  - Ấm chén uống nước:   01 bộ (dùng chung) 

  - Phích nước thông thường:  01 cái (dùng chung) 

  - Ấm nước siêu tốc:   01 cái (dùng chung) 

 1.4. Phòng tiếp dân - một cửa, văn thư, tài vụ, bảo vệ, phòng đọc và tra cứu, 

phòng quản trị mạng: trang bị theo yêu cầu đặc thù nghiệp vụ, chuyên môn. 

 Các trường hợp khác Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - 

Kế hoạch tham mưu cho Giám đốc Sở xem xét, giải quyết. 

 2. Trưởng phòng, CBCC và lao động hợp đồng có trách nhiệm sử dụng tiết 

kiệm, có hiệu quả tài sản và trang thiết bị, phương tiện làm việc được giao. 

 Trường hợp làm mất mát, hư hỏng thì phải bồi thường và tùy mức độ vi phạm 

mà có thể bị xem xét xử lý hành chính. 

 3. Sửa chữa thường xuyên tài sản: Khi có nhu cầu sửa chữa tài sản, trang thiết 

bị, phương tiện làm việc, các phòng báo với Văn phòng. Trường hợp chi phí sửa 

chữa từ 500.000đ trở xuống thì Văn phòng Sở cho chủ động sửa chữa, không phải 

lập kế hoạch trình Lãnh đạo Sở; nếu chi phí sửa chữa trên 500.000đ thì Văn phòng 

Sở  chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập kế hoạch trình Giám đốc 

Sở xem xét, phê duyệt trước khi thực hiện. 

 4. Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan 

được thực hiện như sau: 
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- Khi có văn bản đề nghị, kế hoạch mua sắm của các cá nhân, phòng và đã 

được phê duyệt của Giám đốc Sở. 

- Giao cho Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch 

đảm nhiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 16. Quản lý và sử dụng nguồn thu phí. 

1. Nguồn thu phí phục vụ cho hoạt động thẩm định cấp phép an toàn bức 

xạ hạt nhân và ứng phó sự cố bức xạ: 

Thực hiện theo quy định tại: Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 287/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và Khoản 2, Điều 5, 

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí. 

2. Nguồn thu phí phục vụ cho thẩm định điều kiện hoạt động khoa học và 

công nghệ 

Thực hiện theo quy định tại: Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 298/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ và Điều 

5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí. 

Điều 17. Về chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở. 

1. Thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 

a. Áp dụng nội dung chi cho các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo quy định 

tại Điều 5 Quyết định 5618/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh; 

b. Định mức chi tiền công lao động khoa học, thuê chuyên gia, hội thảo khoa 

học tối đa bằng 80% mức chi cho các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; 

2. Quản lý nhiệm vụ KH&CN. 

- Áp dụng nội dung chi cho các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo quy định tại 

Điều 6,7 Quyết định 5618/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh; 

- Định mức chi tiền các Hội đồng (tư vấn xác định nhiệm vụ, giao tổ chức, cá 

nhân chủ trì nhiệm vụ; Thẩm định nội dung, kinh phí của nhiệm vụ; Kiểm tra, đánh 

giá khối lượng công việc; Tư vấn, đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ cấp cơ sở), thuê 

chuyên gia tư vấn độc lập, hội thảo khoa học tối đa bằng 80% mức chi quản lý nhiệm 

vụ KH&CN cấp tỉnh theo quy định tạ Điều 6,7 Quyết định 5618/2015/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh. 

Điều 18. Về chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn từ các nguồn Quản lý nhà 

nước, Sự nghiệp khoa học, Sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp văn hóa... 

 Trên cơ sở các hoạt động chuyên môn các phòng lập kế hoạch, dự toán nhiệm 

vụ căn cứ vào nội dung, khối lượng và định mức được ban hành của nhà nước trình 

Lãnh đạo Sở phê duyệt làm căn cứ để thực hiện. 

Điều 19. Khen thưởng, kỷ luật. 
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 CBCC trong cơ quan vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị 

xử lý theo quy định của Luật cán bộ, công chức hiện hành. 

 Nếu vi phạm vượt định mức quy định tại quy chế này đối với những lĩnh vực 

chưa có quy định của nhà nước thì phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở. 

 Giám đốc Sở khuyến khích và khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Sở sử dụng 

ngân sách, tài sản tiết kiệm và có sáng kiến tiết kiệm trong sử dụng ngân sách nhà 

nước và tài sản của cơ quan (Hình thức và mức khen thưởng theo quy định của Nhà 

nước về thi đua khen thưởng); đồng thời có hình thức xử lý hành chính và kỷ luật 

các tập thể cá nhân tham nhũng, lãng phí ngân sách, tài sản công do Sở quản lý theo 

quy định của pháp luật. 

 

CHƯƠNG III. 

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 20. Hiệu lực thi hành 

 Những quy định trước đây do Giám đốc Sở KH&CN ban hành trái với quy 

chế này đều bãi bỏ; các nội dung, định mức khác chưa quy định trong quy chế này 

thì thực hiện theo chế độ hiện hành của Nhà nước. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Phòng phản ánh 

bằng văn bản về Phòng Tài chính - Kế hoạch để trình Giám đốc Sở xem xét, sửa 

đổi, bổ sung kịp thời./. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Túy 
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