
  

PHÒNG GDĐT QUẾ SƠN 

TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN 
 

Số: 02/QĐ-THCSQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quế Thuận, ngày 06 tháng 01 năm 2023 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ và Quản lý, sử dụng tài sản công 

năm 2023 của Trường THCS Quế Thuận 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN 
 

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-GDĐT ngày 13/02/1997 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Quảng Nam về việc thành lập Trường THCS Quế Thuận; 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15 

tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng BGD&ĐT; 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc 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 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài 

chính và Bộ Nội vụ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý 

hành chính đối với cơ quan Nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về việc ban hành quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ 

quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản 

Nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Quế Sơn 

về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí Quản lý hành 

chính, sự nghiệp năm 2023; 

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐSP lúc 14h00 ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Trường 

THCS Quế Thuận.  

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 năm 2023 của Trường THCS Quế Thuận (Có Quy chế kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Bộ phận Văn phòng, các bộ phận chuyên môn và cán bộ, công chức, viên 

chức Trường THCS Quế Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./- 

 
Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT huyện Quế Sơn; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quế Sơn; 

- Phòng Nội vụ huyện Quế Sơn; 

- Kho bạc Nhà nước huyện Quế Sơn; 

- Các bộ phận chuyên môn; 

- Lưu: VT.                                                                                                           

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

Lê Văn Thêm 
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