
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /QĐ-SNV      Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 

 của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn 

 
  

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Nghị định số 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; Căn cứ Nghị đinh số 

117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sủa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của 

liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;  

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi tiết 1, điểm a, khoản 2, Điều 12 Quyết định số 06/QĐ-

SNV ngày 12/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế chi 

tiêu nội bộ của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:  

“- Xe Toyota Altis biển kiểm soát 12A-00026, định mức cấp: 0,16 

lít/1km.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2023. Các nội dung khác 

quy định tại Quyết định số 06/QĐ-SNV ngày 12/01/2023 của Sở Nội vụ vẫn giữ 

nguyên không thay đổi. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và 

trực thuộc Sở và toàn thể công chức, người lao động thuộc Sở chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- CĐCS Sở Nội vụ; 

- Website; 

- Lưu: VT, KTT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Thị Hiền 
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