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QUY ðỊNH
ðịnh mức chi hoạt ñộng cho các ñơn vị cấp huyện và ñịnh mức
phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2016
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 08/2015/Qð-UBND
ngày 24/12/2015 của UBND huyện Tuy Phong)
I. Về ñịnh mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan hành chính:
1. ðịnh mức phân bổ chi ngân sách ñối với khối quản lý hành chính các
ñơn vị cấp huyện:
- ðịnh mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan hành chính năm 2016 (với
phương thức khoán chi hoạt ñộng) là: 22 triệu ñồng/biên chế/năm, tăng 01 triệu
ñồng/biên chế so với ñịnh mức năm 2015.
- ðối với hợp ñồng lao ñộng không thời hạn tại các cơ quan, ñơn vị theo Nghị
ñịnh 68/2000/Nð-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế ñộ hợp ñồng
một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, ñơn vị sự nghiệp ñược tính
bằng một nửa (1/2) ñịnh mức phân bổ dự toán chi ngân sách của biên chế.
Ngoài số chi theo ñịnh mức nói trên tùy theo tính chất hoạt ñộng ñặc thù của
từng ñơn vị, sẽ cân ñối bổ sung thêm kinh phí chi công việc, các khoản chi ñặc thù
của khối ñảng, khối ñoàn thể và khối quản lý nhà nước cho phù hợp với tình hình
hoạt ñộng của từng ñơn vị .
2. ðịnh mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp xã:
- ðối với cán bộ chuyên trách, công chức:
+ Thị trấn Phan Rí Cửa và Liên Hương:

15 triệu ñồng/biên chế/năm.

+ Các xã còn lại:

14 triệu ñồng/biên chế/năm.

- ðối với người hoạt ñộng không chuyên trách: ðịnh mức bao gồm cả kinh phí
trợ cấp và hỗ trợ hàng tháng, cụ thể như sau:
ðịnh mức chi năm
Chức danh
2016 (triệu ñồng)
Khối xã
1. Khối ðảng

