UBND TP Th¸i Nguyªn
Tr-êng mÇm non §IÖN LùC

Sè: 01/Q§-MN§L

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
TP. Th¸i Nguyªn, ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2021

QuyÕt ®Þnh
(V/v: Ban hµnh quy chÕ chi tiªu néi bé vµ ph©n phèi thu nhËp
do tiÕt kiÖm chi phÝ cña tr-êng MÇm non §iÖn Lùc TP. Th¸i Nguyªn )
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NN ĐIỆN LỰC
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2015/N§ - CP ngµy 14 th¸ng 02 n¨m 2015 cña
ChÝnh phñ quy ®Þnh c¬ chÕ tù chñ cña ®¬n vÞ sù nghiÖp c«ng lËp;
C¨n cø th«ng t- sè: 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ
Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị;
Căn cứ Quyết định số: 6207/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND TP Thái
Nguyên về việc giao chỉ tiêu biên chế , định mức khoán thực hiện nhiệm vụ cho các
trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập năm học 2019-2020;
Căn cứ quyết định số: 353/QĐ-GD&ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của
phòng GD & ĐT TP Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán kinh phí chi thường
xuyên năm 2021 cho các trường mầm non, tiều học, TH&THCS công lập trên địa
bàn TP Thái Nguyên;
C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè: 40/Q§-UBND ngµy 07/11/2021 cña Uû ban nh©n
d©n TP Th¸i Nguyªn v/v: Giao quyÒn tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh cho
c¸c tr-êng c«ng lËp thuéc phòng gi¸o dôc và đạo tạo TP Th¸i Nguyªn.
QuyÕt ®Þnh
§iÒu 1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy b¶n “Quy chÕ chi tiªu néi bé vµ
ph©n phèi thu nhËp do tiÕt kiÖm chi phÝ” cña tr-êng mÇm non §iÖn Lùc TP
Th¸i Nguyªn, thùc hiÖn tõ n¨m 2021 (Cã quy chÕ kÌm theo).
§iÒu 2: C¸n bé c«ng chøc viªn chøc Tr-êng mÇm non §iÖn Lùc TP Th¸i Nguyªn
c¨n cø quyÕt ®Þnh thùc hiÖn. Quy ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/01/2021. Trong
thêi gian thùc hiÖn cã néi dung nµo ch-a hîp lý th× sÏ do héi nghÞ C¸n bé c«ng chøc
viªn chøc tr-êng mÇm non §iÖn Lùc bµn b¹c söa ®æi cho phï hîp.
§iÒu 3: C¸c «ng (bµ) Hiªu tr-ëng, kÕ to¸n, c¸c tæ chøc trong nhµ tr-êng chÞu
tr¸ch nhiÖm thi hµnh.
N¬i nhËn:
- Phßng TC- KH, GD &§T
- Kho b¹c NN thµnh phè TN.
- Nh- ®iÒu 3 (TH)
- L-u VP,

HiÖu tr-ëng

Phßng GD§t TP Th¸i Nguyªn
Tr-êng MÇm non ĐIỆN LỰC

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp -Tù do - H¹nh phóc
Th¸i Nguyªn, ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2021

Quy chÕ
chi tiªu néi bé vµ ph©n phèi thu nhËp do tiÕt kiÖm chi phÝ
cña tr-êng MÇm non ĐIỆN LỰC TP th¸i nguyªn

(Ban hµnh theo kÌm quyÕt ®Þnh sè:01 /Q§ - MNĐL
ngµy 10/01/2021 cña HiÖu tr-ëng tr-êng MÇm non Điện Lực)
Nh»m khuyÕn khÝch n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c, n©ng cao ®êi sèng thu nhËp
cho c¸n bé viªn chøc trong nhµ tr-êng tõ viÖc triÖt ®Ó thùc hiÖn tiÕt kiÖm chi.
Tr-êng MÇm non Điện Lực ban hµnh Quy chÕ chi tiªu néi bé nh- sau:
I. Quy ®Þnh chung:

- TÊt c¶ c¸n bé viªn chøc gi¸o viªn tr-êng MÇm non Điện Lực ph¶i thùc
hiÖn nghiªm chØnh LuËt thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ vµ c¸c v¨n b¶n
h-íng dÉn cña Bé, Ngµnh trung -¬ng, cña TØnh, cña thµnh phè vÒ tiÕt kiÖm chi
tiªu ng©n s¸ch, quü c«ng.
- §¶m b¶o sö dông kinh phÝ, qu¶n lý khai th¸c c¸c tµi s¶n c¬ quan ®óng môc
®Ých, tiÕt kiÖm, cã hiÖu qu¶, phôc vô tèt nhiÖm vô chuyªn m«n.
- Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é, chÊt l-îng chuyªn m«n, hiÖu qu¶ c«ng t¸c,
c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao, x©y dùng nÒn nÕp
lµm viÖc kû c-¬ng, cã v¨n ho¸. Kh«ng v× tiÕt kiÖm chi tiªu mµ ¶nh h-ëng ®Õn chÊt
l-îng c«ng viÖc.
Sö dông kinh phÝ ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c sau:
+ §èi víi c¸c kho¶n chi cã ®Þnh møc cña Nhµ n-íc, cña tØnh, cña thµnh phè
ph¶i thùc hiÖn chi tiªu theo tiªu chuÈn ®Þnh møc ®· ban hµnh.
+ §èi víi c¸c kho¶n chi ch-a cã ®Þnh møc ph¶i thùc hiÖn triÖt ®Ó, tiÕt kiÖm
nh»m t¹o nguån ®Ó chi tr¶ l-¬ng vµ ph©n phèi thu nhËp t¨ng thªm cho c¸n bé
nh©n viªn trong nhµ tr-êng.
+ §èi víi c¸c bé phËn hoÆc c¸ nh©n c¸n bé gi¸o viªn ®-îc nhµ tr-êng ph©n
c«ng thùc hiÖn nhiÖm vô chi, sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc chi ph¶i lËp hå s¬
quyÕt to¸n chøng tõ hîp lÖ chËm nhÊt lµ 45 ngµy kÓ tõ khi hoµn thµnh nhiÖm vô
chi. NÕu qu¸ thêi gian trªn nhµ tr-êng sÏ kh«ng thùc hiÖn thanh to¸n.
II. Quy chÕ cô thÓ vÒ chi tiªu néi bé:

1. VÒ chÕ ®é c«ng t¸c phÝ:

a. C«ng t¸c phÝ kho¸n :
C¨n cø vµo chÕ ®é Quy ®Þnh t¹i th«ng tư số 40/2017/TT-BTC ngày
28/4/2017 của Bộ Tài chính; Quyết định số: 34/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng
11 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định chế độ công tác phí, chế độ
chi Hội nghị
Thực hiện khoán cho các bộ phận thường xuyên phải đi công tác trong
tháng, được chia làm 3 mức cụ thể:
Hiệu trưởng, kế toán:
500.000 đ/tháng
Hiệu phó :
300.000đ/tháng
Hành chính, văn thư- Thủ quỹ: 200.000 đ/tháng
b. Thanh to¸n c«ng t¸c phÝ theo c«ng lÖnh:
Thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh vÒ thñ tôc thanh
to¸n ngoµi giÊy theo c«ng lÖnh hîp lÖ, ph¶i kÌm theo giÊy mêi, giÊy triÖu tËp häp,
hoÆc giÊy giao viÖc do l·nh ®¹o c¬ quan ký duyÖt.
Møc chi tiÒn phô cÊp l-u tró, tiÒn thuª phßng nghØ, tiÒn chi phÝ ®i l¹i ®-îc thanh
to¸n theo møc quy ®Þnh cña nhµ n-íc t¹i th«ng t- sè: số 40/2017/TT-BTC ngày
28/4/2017 của Bộ Tài chính; Quyết định số: 34/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng
11 năm 2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định chế độ công tác phí, chế độ
chi Hội nghị
Tr-êng hîp c¸ nh©n cö ®i c«ng t¸c hoÆc tËp huÊn ®· ®-îc c¬ quan triÖu tËp
®µi thä toµn bé chi phÝ th× kh«ng ®-îc thanh to¸n phô cÊp c«ng t¸c phÝ vµ tiÒn
thuª phßng nghØ.
2. Chi lµm thªm giê:
§¬n vÞ ®· ®-îc giao ®ñ biªn chÕ theo quy ®Þnh nªn chØ ®-îc thanh to¸n lµm
thªm giê khi cã yªu cÇu cña l·nh ®¹o b»ng v¨n b¶n. Khi cã yªu cÇu lµm thªm giê
c¸c bé phËn cã ng-êi lµm thªm giê ph¶i b¸o tr-íc cho bé phËn hµnh chÝnh ®Ó
theo dâi, qu¶n lý, phôc vô thanh to¸n, bé phËn nµo kh«ng b¸o sÏ kh«ng thanh
to¸n. Nguyªn t¾c thanh to¸n sè giê trong mét n¨m kh«ng v-ît qu¸ 200 giê.
(Lµm thªm giê ngµy th-êng møc:150%, ngµy thø 7, CN møc 200%, ngµy lÔ tÕt
møc: 300%).
3. Chi phóc lîi tËp thÓ, n-íc uèng giê lµm viÖc:
Hµnh chÝnh mua chÌ vµ cã tr¸ch nhiÖm thanh quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.
Chi cho c¸n bé gi¸o viªn nhµ tr-êng nh©n dÞp ngµy truyÒn thèng: 20/11,
møc chi do HiÖu tr-ëng c¨n cø vµo nguån kinh phÝ tiÕt kiÖm ®-îc ®Ó quyÕt ®Þnh
cô thÓ.
Chi cho c¸n bé, gi¸o viªn nhµ tr-êng nh©n dÞp ngµy lÔ, tÕt nh-: 30/4, 01/05,
02/09, 8/3, 20/10,TÕt ©m lÞch, tÕt d-¬ng lÞch, møc chi do HiÖu tr-ëng c¨n cø vµo
nguån kinh phÝ tiÕt kiÖm ®-îc ®Ó quyÕt ®Þnh cô thÓ tối đa không quá 2.000.000đ.

Chi hỗ trợ may đồng phục cho CBGV,NV c¨n cø vµo nguån kinh phÝ tiÕt
kiÖm ®-îc ®Ó quyÕt ®Þnh cô thÓ.
4. Mua s¾m, sö dông v¨n phßng phÈm, c«ng cô v¨n phßng:
VÒ giÊy mùc in phôc vô v¨n phßng, cho chuyên môn ®-îc mua vµ quyÕt
to¸n thùc tÕ trªn c¬ së hÕt søc tiÕt kiÖm, do v¨n phßng qu¶n lý.
Mua s¾m c«ng cô, dông cô, vËt t- v¨n phßng kh¸c ®Ó phôc vô c«ng t¸c
chuyªn m«n, sö dông tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ.
5. Chi tiÒn ®iÖn tho¹i, b¸o chÝ:
* VÒ qu¶n lý c-íc ®iÖn tho¹i: Trªn c¬ së thùc hiÖn tiÕt kiÖm chØ liªn hÖ nh-ng néi
dung c«ng viÖc cÇn thiÕt, cÊp b¸ch liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý, chuyªn m«n, kh«ng
dïng vµo viÖc riªng, vµ ®-îc thanh to¸n theo ho¸ ®¬n thùc tÕ ph¸t sinh.
- Møc kho¸n :
§iÖn tho¹i cè ®Þnh t¹i phßng HT, HP: Møc kho¸n 200.000®/ th¸ng
§iÖn tho¹i cè ®Þnh t¹i v¨n phßng: Møc kho¸n 200.000®/ th¸ng.
NÕu bé phËn nµo sö dông qu¸ møc kho¸n th× ph¶i tr¶ tiÒn cho phÇn chªnh
lÖch so víi møc kho¸n ®· quy ®Þnh ë trªn.
* DÞch vô Internet chØ truy cËp nh÷ng trang cÇn thiÕt phôc vô cho ho¹t ®éng
chuyªn m«n còng nh- ho¹t ®éng cña nhµ tr-êng. Møc thanh to¸n hµng th¸ng theo
ho¸ ®¬n thùc tÕ ph¸t sinh.
* VÒ b¸o chÝ: ChØ ®Æt nh÷ng ®Çu b¸o quy ®Þnh vµ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n
lý gi¸o dôc cña nhµ tr-êng nh-: Gi¸o dôc thêi ®¹i, Nh©n d©n, Th¸i Nguyªn.....
6. Chi qu¶n lý ®iÖn th¾p s¸ng:
Khi sö dông ®iÖn mçi c¸n bé viªn chøc gi¸o viªn ph¶i n©ng cao ý thøc tiÕt
kiÖm, tr-íc khi ra khái phßng ph¶i t¾t ®iÖn, qu¹t vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c kh«ng
cÇn thiÕt. NÕu c¸ nh©n thùc hiÖn kh«ng tèt bé phËn hµnh chÝnh, b¶o vÖ ®-îc phÐp
nh¾c nhë vµ theo dâi, nÕu vi ph¹m ®Õn lÇn thø 3 trong n¨m th× sÏ bÞ trõ ®iÓm thi
®ua, tr-êng hîp c¸ nh©n g©y ra hËu qu¶ nghiªm träng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm do lçi
m×nh g©y ra.
Sö dông ®iÖn hîp lý, chèng l·ng phÝ: ChØ ®-îc sö dông ®Ó th¾p s¸ng, qu¹t
m¸t, ®iÒu hoµ sö dông m¸y vi tÝnh, m¸y chiÕu. TuyÖt ®èi kh«ng ®-îc ®un nÊu, lµ
quÇn ¸o vµ phôc vô môc ®Ých riªng, møc thanh to¸n tiÒn ®iÖn hµng th¸ng do bé
phËn v¨n phßng thanh to¸n theo ho¸ ®¬n sö dông thùc tÕ ph¸t sinh.
7. Chi héi nghÞ :
C¨n cø Th«ng t- 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính;;
Quyết định số: 34/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh
Thái Nguyên quy định chế độ công tác phí, chế độ chi Hội nghị v/v: Thanh to¸n
c«ng t¸c phÝ, chÕ ®é chi tæ chøc c¸c cuéc héi nghÞ ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ n-íc vµ ®¬n
vÞ sù nghiÖp c«ng lËp.

TiÒn n-íc uèng trong cuéc häp chi thanh to¸n theo møc quy ®Þnh
C¸c kho¶n chi kh¸c nh-: Trang trÝ héi tr-êng, ph« t« tµi liÖu, lÔ t©n kh¸nh tiÕt
thanh to¸n theo thùc tÕ chi cã chøng tõ hîp lÖ.
Chi tiÒn tµi liÖu: in, ph« t« tµi liÖu héi nghÞ (chi theo thùc tÕ)
8. Chi mua s¾m söa ch÷a, b¶o d-ìng th-êng xuyªn tµi s¶n:
Nh÷ng tµi s¶n cÇn thiÕt phôc vô cho nhu cÇu vµ ho¹t ®éng chuyªn m«n thñ
tr-ëng ®¬n vÞ quy ®Þnh nh- sau: Mua s¾m ®óng ®èi t-îng, ®óng yªu cÇu.
C¸c c¸ nh©n ®-îc giao qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n ph¶i n©ng cao ý thøc tr¸ch
nhiÖm, th-êng xuyªn kiÓm tra, vÖ sinh s¹ch sÏ. Thùc hiÖn b¶o d-ìng ®Þnh kú
nh»m n©ng cao tuæi thä cña tµi s¶n, thiÕt bÞ.
NÕu tµi s¶n, thiÕt bÞ ®-îc giao qu¶n lý háng c¸n bé qu¶n lý ph¶i b¸o c¸o trùc
tiÕp Thñ tr-ëng c¬ quan ®Ó cã kÕ ho¹ch söa ch÷a. NÕu lµm mÊt, h- háng kh«ng cã
lý do chÝnh ®¸ng th× ph¶i båi th-êng. Kh«ng ®-îc tù ý di chuyÓn tµi s¶n tõ phßng
nµy sang phßng kh¸c khi ch-a cã sù ®ång ý cña thñ tr-ëng ®¬n vÞ.
VÒ b¶o d-ìng söa ch÷a tµi s¶n trang thiÕt bÞ, nhµ cöa ph¶i tiÕn hµnh thùc hiÖn
c¸c thñ tôc theo quy ®Þnh.
9) Chi c¸c kho¶n chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n:
VÒ sæ, s¸ch, tµi liÖu, ®å dïng trang thiÕt bÞ, vËt t- hµng ho¸ phôc vô c«ng t¸c
chuyªn m«n, thùc hiÖn chuyªn ®Ò, héi thi, c¸c ngµy héi, lÔ : Thñ tr-ëng ®¬n vÞ sÏ
duyÖt chi ®¸p øng ®ñ nhu cÇu chuyªn m«n vµ bµi gi¶ng mµ ngµnh quy ®Þnh, sö
dông gi÷ g×n vµ tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, sö dông ®óng môc ®Ých.
10. Chi tiÕp kh¸ch, chi kh¸c:
Thùc hiÖn theo Q§ sè: 10/2010/Q§-UBND ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2010 cña
UBND tØnh Th¸i Nguyªn vÒ quy ®Þnh chÕ ®é chi tiÕp kh¸ch trªn ®Þa bµn tØnh Th¸i
Nguyªn. Møc chi tiÕp kh¸ch tèi ®a kh«ng qu¸: 200.000 ®/1 suÊt.
a. §èi víi kh¸ch ®Õn lµm viÖc chi tiÒn n-íc uèng møc chi tèi ®a kh«ng qu¸
10.000®/ng-êi/ngµy.
b. Tr-êng hîp ®Æc biÖt kh¸c (Kh¸ch tõ ngo¹i tØnh) ®Õn giao l-u häc tËp kinh
nghiÖm khi mêi c¬m th©n mËt do hiÖu tr-ëng nhµ tr-êng quyÕt ®Þnh.
* Chi kh¸c: Chi mua c©y, hoa, b¸nh kÑo... cho c¸c ngµy lÔ, tÕt, héi...trong
n¨m theo thùc tÕ ph¸t sinh
Ngoµi nh÷ng néi dung quy ®Þnh trªn ®©y nh÷ng kho¶n chi tiªu cßn l¹i thùc
hiÖn nh- quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc vµ ®Þa ph-¬ng. C¸c tr-êng hîp ®Æc
biÖt kh¸c do HiÖu tr-ëng quyÕt ®Þnh.
11. Quy ®Þnh vÒ viÖc chi tõ nguån häc phÝ ®-îc trÝch l¹i ®¬n vÞ 60% theo
quy ®Þnh.

Hµng n¨m c¨n cø vµo nguån thu häc phÝ ®-îc trÝch l¹i ®¬n vÞ, kÕ to¸n lËp
dù to¸n thu chi b¸o c¸o HiÖu tr-ëng vµ phßng tµi chÝnh thÈm ®Þnh.
ViÖc thu chi tõ nguån quü häc phÝ ®-îc thùc hiÖn theo Nghị ®Þnh sè :
86/2015/NĐ-CP ngµy 02 tháng 10 năm 2015 cña Chính phủ vÒ cơ chế thu, quản
lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học
2020-2021 vµ Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của
HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc qui định mức thu học phí đối với cấp học MN, cấp
học PT Công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2020-2021 thuộc tỉnh
Thái Nguyên quản lý;
ViÖc chi tiÒn häc phÝ ®-îc nhµ tr-êng thùc hiÖn nh- sau:
40% dïng ®Ó chi l-¬ng khi có quyết định của UBND TP Thái Nguyên
60% ®-îc gi÷ l¹i nhµ tr-êng chi c¸c kho¶n sau:
+ Chi c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n, C¨n cø vµo nhu cÇu, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng
chuyªn m«n ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô d¹y häc. Ph¶i cã kÕ ho¹ch, dù to¸n chi cô thÓ
vµ thùc hiÖn chi ph¶i cã dù trï chi tiÕt ®-îc ban gi¸m hiÖu phª duyÖt nh-: Mua c¸c
®å dïng, trang trí khánh tiết, thuê trang phục, hoa quả bánh kẹo,vật tư hàng hoá,
mua Ên chØ, ph« t«, s¸ch b¸o tµi liÖu chuyªn m«n, mÉu vËt thùc hµnh vµ hç trî c¸c
ho¹t ®éng chuyªn m«n kh¸c nh-: Thùc hiÖn c¸c chuyªn ®Ò cÊp tr-êng, cÊp thµnh
phè, c¸c héi thi, c¸c ngµy lÔ, ngà y héi, tÕt, tham dù c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n
nghÖ, thÓ dôc thÓ thao cña gi¸o viªn vµ häc sinh do ngµnh gi¸o dôc tæ chøc.
+ Hç trî tiÒn xe cho häc sinh cña tr-êng ®i tham quan häc tËp båi d-ìng
kiÕn thøc, thùc tÕ vµo dÞp cuèi n¨m häc.
+Chi t¨ng c-êng c¬ së vËt chÊt : t¨ng c-êng CSVC phôc vô c«ng t¸c gi¶ng
d¹y vµ häc tËp. x©y dùng söa ch÷a c¸c phßng häc, c¸c ®å dïng phục vụ chuyên
môn, ®å ch¬i, ®-êng ®iÖn ®-êng n-íc, m¸y tÝnh, m¸y in vµ c¸c tµi s¶n kh¸c. Mua
s¾m trang thiÕt bÞ c«ng cô dông cô, vËt t- v¨n phßng kh¸c, ®å dïng, hµng ho¸
phôc vô chuyªn m«n. Mua phÇn mÒm th«ng tin...nh÷ng phÇn mÒm phôc vô cho
chuyªn m«n cña nhµ tr-êng
+Chi cho c«ng t¸c tæ chøc thu, chi qu¶n lý quü kh«ng qu¸ 5% trªn tæng sè tiÒn thu.
+ Chi trî cÊp cho c¸n bé gi¸o viªn nhµ tr-êng nh©n dÞp ngµy lÔ tÕt nh-: ngµy
tÕt d-¬ng lÞch; Giç tæ Hïng V-¬ng, ngµy 30/4, ngµy quèc tÕ Lao ®éng 1/5, ngµy
2/9, ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11, 20/10 vµ ngµy tÕt ©m lÞch, gÆp mÆt ®Çu xu©n,
đồng phục... Møc chi cô thÓ do HiÖu tr-ëng c¨n cø vµo nguån kinh phÝ tiÕt kiÖm
®-îc ®Ó quyÕt ®Þnh cô thÓ tối đa không quá 2.000.000đ.

- Chi c-íc ®iÖn tho¹i, internet, tiÒn ®iÖn, tiÒn n-íc, tiÒn vÖ sinh m«i tr-êng,
phun thuèc c«n trïng, ®o chèng sÐt, v¨n phßng phÈm, b¶ng biÓu, tranh tuyªn
truyÒn, c©y xanh, hoa, bánh kẹo, theo thùc tÕ...
Ngoµi nh÷ng néi dung chi quy ®Þnh trªn ®©y nh÷ng kho¶n chi tiªu cßn l¹i
thùc hiÖn nh- quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc vµ ®Þa ph-¬ng. C¸c tr-êng hîp
ph¸t sinh kh¸c do HiÖu tr-ëng quyÕt ®Þnh. Thñ tôc thanh to¸n vµ møc chi ®-îc
thùc hiÖn theo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh hiÖn hµnh.
11. Chi vÒ häc thªm 2 th¸ng hÌ
Trong hÌ theo quy ®Þnh häc sinh, gi¸o viªn ®-îc nghØ hÌ theo chÕ ®é nh-ng
do nhu cÇu göi 2 th¸ng 2 cña phô huynh do ph¶i ®i lµm lªn nhµ tr-êng tæ chøc
dËy thªm 2 th¸ng hÌ ®-îc quy ®Þnh nh- sau:
PhÇn thu tiÒn dËy thªm 2 th¸ng hÌ ®-îc chia theo tû lÖ:
2% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp/ tæng thu häc phÝ hÌ;
5% t¨ng c-êng c¬ së vËt chÊt/ tæng thu häc phÝ hÌ;
93% Chi cho CBBQL, gi¸o viªn, nh©n viªn/tæng thu häc phÝ hÌ;
C¸c kho¶n thu chi kh¸c theo quy ®Þnh,
III. tæ chøc thùc hiÖn :

Giao cho bé phËn kÕ to¸n hµnh chÝnh thèng nhÊt qu¶n lý viÖc sö dông kinh
phÝ, mua s¾m, söa ch÷a tµi s¶n, trang thiÕt bÞ lµm viÖc cña ®¬n vÞ vµ cã tr¸ch
nhiÖm theo dâi ®«n ®èc, kiÓm tra nh¾c nhë c¸c bé phËn thùc hiÖn tèt c¸c quy
®Þnh. KÕ to¸n gióp thñ tr-ëng ®¬n vÞ theo dâi, ghi chÐp, gi¸m s¸t, qu¶n lý vµ b¸o
c¸o c«ng khai tr-íc héi ®ång s- ph¹m vµo cuèi n¨m.
C¸n bé viªn chøc thuéc tr-êng MÇm non Điện Lực cã tr¸ch nhiÖm thùc
hiÖn tèt quy ®Þnh nµy.
Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn phèi hîp víi Ban thanh tra cña ®¬n vÞ kiÓm tra,
gi¸m s¸t thùc hiÖn tèt quy ®Þnh nµy.
Trªn ®©y lµ mét sè quy ®Þnh vÒ quy chÕ chi tiªu hµnh chÝnh vµ ph©n phèi
thu nhËp do tiÕt kiÖm chi phÝ cña tr-êng MÇm non Điện Lực. Quy chÕ nµy ®·
®-îc th«ng qua toµn thÓ c¸n bé viªn chøc cña ®¬n vÞ.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã ®iÓm nµo ch-a phï hîp c¸c bé phËn b¸o c¸o
thñ tr-ëng ®¬n vÞ häp th«ng qua ®Ó ®iÒu chØnh, söa ®æi vµ bæ sung.
N¬i nhËn:
- Phßng Tµi chÝnh - KÕ ho¹ch
- Kho b¹cNhµ n-íc T P Th¸i Nguyªn
- Phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o
- L-u: VT
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