
 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH BẮC KẠN 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

Số:             /QĐ-CCKL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc      

 

Bắc Kạn, ngày         tháng       năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ trong việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của  

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn năm 2021 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM BẮC KẠN 

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

Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/01/2005 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 cơ quan nhà nước và Nghị đinh 

117/2013/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 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 hành chính;  

 Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-CCKL ngày 31/12/2020 của Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh Bắc Kạn về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 cho Văn phòng Chi 

cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn; 

 Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2021 của Chi cục Kiểm 

lâm ngày 26/01/2021; 

 Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế chi tiêu nội bộ của Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn trong việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính”. 

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

 Điều 3. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trưởng, Phó các phòng chuyên 

môn, Đội KLCĐ&PCCCR và toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như điều 3 (T/h); 

- Sở NN&PTNT (B/c); 

- Ban Lãnh đạo; 

Gửi bản giấy: 

- Kho bạc NN tỉnh; 

- Lưu VT, KT(02 bản), TH.  

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Hữu Thắng 



 

 

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 

 TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ 

SỬ DỤNG BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

 CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BẮC KẠN NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-CCKL ngày 26 tháng 01 năm 2021 

 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn) 

 

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Mục đích xây dựng quy chế 

1. Tạo quyền chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính cho Thủ trưởng đơn 

vị; 

2. Tạo quyền chủ động cho công chức, người lao động trong cơ quan hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao; 

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

4. Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực hiện 

kiểm soát của Kho bạc nhà nước và các cơ quan có liên quan. 

5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu; tăng thu nhập cho công 

chức, người lao động. 

Điều 2. Nguyên tắc xây dựng quy chế 

1. Không được vượt quá chế độ chi hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quy định; 

2. Phù hợp với yêu cầu hoạt động đặc thù của đơn vị; 

3. Đảm bảo cho cơ quan và công chức, viên chức, người lao động hoàn thành 

nhiệm vụ được giao; 

4. Đảm bảo chế độ, quyền lợi hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động. 

5. Các nội dung chi tiêu phải rõ ràng, bảo đảm có đủ hoá đơn, chứng từ hợp 

pháp; 

6. Được thảo luận rộng rãi, đảm bảo dân chủ, công khai trong cơ quan, sự đồng 

thuận của tập thể công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong quá 

trình xây dựng và thực hiện quy chế; 

7. Không tăng biên chế, kinh phí quản lý hành chính được giao trừ trường hợp có 

sự điều chỉnh biên chế, kinh phí quản lý hành chính của cấp có thẩm quyền. 

Điều 3. Căn cứ xây dựng Quy chế 

1. Căn cứ vào chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tài chính hiện hành của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền quy định; 

2. Căn cứ tình hình thực hiện chi tiêu và sử dụng tài sản tại cơ quan; 

3. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch, các nhiệm vụ được giao trong năm; 

4. Căn cứ dự toán chi ngân sách được giao thực hiện chế độ tự chủ; 

 



 

CHƯƠNG II: NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Mục 1 

CÁC KHOẢN THANH TOÁN CHO CÁ NHÂN 

 

 Điều 6. Tiền lương, tiền công 

 Trả lương theo thời gian, ngạch bậc nhà nước quy định, bảng lương thanh toán cụ 

thể, đúng theo chế độ nhà nước. 

Trả lương theo đúng chế độ quy định (đối với HĐ theo NĐ161/2018/NĐ-CP) 

 Trả lương theo ngày, tháng hoặc năm (đối với cán bộ hợp đồng làm việc theo vụ 

việc), trả theo thoả thuận hợp đồng, mùa, vụ giữa Chi cục trưởng và người lao động. 

 Điều 7. Phụ cấp lương 

- Các chế độ phụ cấp  (Phụ cấp chức vụ, khu vực, vượt khung, trách nhiệm, độc 

hại, công vụ) thực hiện theo quy định hiện hành; 

+ Phụ cấp ưu đãi theo nghề thực hiện theo Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg ngày 

31/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công 

chức, viên chức ngành Kiểm lâm. 

+ Phụ cấp thâm niên nghề thực hiện theo Thông tư số 04/2009/TTLT-BNV-BTC 

ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc thực hiện chế độ phụ thâm niên 

nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo ngạch hoặc chức danh chuyên 

ngành Tòa án, Kiểm sát, Kiểm toán, Thanh tra, Thi hành án dân sự, Kiểm lâm. 

+ Phụ cấp làm thêm giờ (nếu có và không bao gồm trực PCCCR): Chi làm thêm 

giờ đối với các nhiệm vụ thật cần thiết, khẩn và có ý kiến chỉ đạo của Chi cục trưởng. 

Làm thêm vào thứ bảy, chủ nhật thanh toán theo quy định hiện hành của nhà nước và 

một năm không vượt quá 300 giờ. 

Điều 8. Chế độ nghỉ phép  

a) Đối tượng áp dụng 

- Đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi 

nghỉ phép hàng năm là CCVCNLĐ có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp 

luật quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý. 

- Đối tượng được thanh toán tiền hỗ trợ:  

Công chức, viên chức, người lao động có đủ 12 tháng làm việc tại đơn vị thì 

người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí sắp xếp công việc, thời gian cho nghỉ phép 

theo chế độ quy định; trường hợp do nhu cầu công việc không thể bố trí cho 

CC,VC,NLĐ nghỉ phép hoặc bố trí không đủ số ngày nghỉ phép theo quy định thì đơn vị 

chi hỗ trợ cho CC,VC,NLĐ những ngày chưa nghỉ phép hàng năm. CC,VC,NLĐ nếu đã 

được đơn vị bố trí sắp xếp thời gian cho nghỉ phép theo quy định nhưng không có nhu 

cầu nghỉ phép thì không được thanh toán tiền đối với những ngày chưa nghỉ phép hàng 

năm.  

b) Nội dung chi và mức thanh toán:  

- Tiền phương tiện đi lại bao gồm tiền phương tiện vận tải (trừ máy bay) của cá 

nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy đinh của pháp luật gồm phương tiện của 



 

chiều đi và về từ nhà đến ga tàu, bến xe, vé tầu xe vận chuyển đến nơi nghỉ phép và theo 

chiều ngược lại.  

- Mức thanh toán: theo giá ghi trên vé; giá vé không bao gồm các dịch vụ khác. 

c) Chế độ chi trả: 

- Các trường hợp có đơn nghỉ phép nhưng thủ trưởng đơn vị xác nhận do yêu cầu 

công việc nên không bố trí được thời gian cho CC,VC,NLĐ nghỉ phép năm hoặc không 

bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm. 

- Mức chi hỗ trợ: không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ 

nhật theo quy định hiện hành và khả năng cân đối nguồn kinh phí thường xuyên trong năm. 

- Thời gian chi trả: được thực hiện một lần trong năm. 

Điều 9. Các khoản đóng góp 

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành của 

nhà nước. 

 Mục 2 

SỬ DỤNG VẬT TƯ, VĂN PHÒNG PHẨM 

 

Điều 10. Căn cứ vào mức độ sử dụng vật tư, văn phòng phẩm phục vụ nhu cầu 

công tác, yêu cầu các Phòng, Đội sử dụng đúng mục đích hợp lý, tiết kiệm. Định kỳ 03 

tháng, các phòng xem xét nhu cầu văn phòng phẩm tối thiểu cần thiết cho phục vụ công 

tác của phòng, Đội, đăng ký văn phòng phẩm bằng phiếu đề xuất thông qua Phòng Hành 

chính - Tổng hợp để trình Lãnh đạo xem xét phê duyệt, mua cấp phát sử dụng. Công 

chức của Phòng Hành chính - Tổng hợp được giao nhiệm vụ phải có trách nhiệm quản lý 

và cấp phát văn phòng phẩm thực hiện đúng quy định của Nhà nước. 

Việc sử dụng vật tư, văn phòng phẩm phải phù hợp, thực hiện gửi văn bản qua hệ 

thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc theo nội dung công văn số 133/TB-CCKL 

ngày 18/02/2020 về Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy của Chi cục 

Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn. 

Điều 11. Đối với mực máy tính, máy phô tô khi sử dụng, mọi công chức, viên chức 

phải ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả công việc. Khi hết mực các phòng chuyên môn báo 

cáo cho Phòng Hành chính - Tổng hợp trình Lãnh đạo duyệt mua thay thế kịp thời.  

- Đối với công chức khi có tài liệu cần in ấn, phôtô phải thông qua Trưởng phòng 

xác nhận. Không tự ý sử dụng máy phôtô để phôtô tài liệu hoặc sử dụng vào việc riêng. 

* Thanh toán vật tư, văn phòng phẩm: theo hoá đơn chứng từ hợp lệ được lãnh 

đạo đơn vị phê duyệt thanh toán. 

 

 

Mục 3 

SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC 

 

Điều 12. Đối với việc sử dụng xe ô tô cơ quan 

1. Xe ô tô chuyên dùng. 

Xe ô tô chuyên dùng phải được sử dụng đúng quy định theo quyết định số 

1962/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn định 

https://hscvsonn.backan.gov.vn/SONNPTNT/vbdi.nsf/str/C774538959BE5A74472585120017648D?OpenDocument
https://hscvsonn.backan.gov.vn/SONNPTNT/vbdi.nsf/str/C774538959BE5A74472585120017648D?OpenDocument


 

mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Kạn; sử dụng đúng mục đích để phục vụ công tác quản 

lý bảo vệ và phát triển rừng,phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn xử lý khai thác rừng, 

vận chuyển, mua bán lâm sản, khoáng sản đạt hiệu quả cao nhất. Nghiêm cấm sử dụng 

xe ô tô chuyên dùng không đúng mục đích,sử dụng vào việc riêng, bán, trao đổi, cho, 

tặng, cho mượn, thế chấp, cầm cố hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức cá nhân nào nếu 

không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Đối tượng được sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại Văn phòng Chi cục  khi đi 

kiểm tra công tác PCCCR, quản lý bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn xử lý khai thác 

rừng, vận chuyển, mua bán lâm sản, khoáng sản trái phép là Chi cục trưởng, các Phó Chi 

cục trưởng. 

- Các Phòng chuyên môn trong trường hợp cần thiết do yêu cầu công tác cần bố 

trí xe ô tô chuyên dùng tại Văn phòng Chi cục đi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác 

PCCCR, quản lý bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn xử lý khai thác rừng, vận chuyển, 

mua bán lâm sản, khoáng sản trái phép thì phải có đề xuất trình Chi cục trưởng xem xét 

quyết định. 

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp chịu trách nhiệm đề xuất và bố trí phương tiện 

xe ô tô phục vụ công tác theo đúng các quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng 

xe công; Việc sử dụng xe ô tô để phục vụ công tác: các chuyến đi công tác phải có sự 

kết hợp giữa các phòng để đảm bảo công việc và tránh lãng phí xăng xe. Việc điều động 

xe phải có lệnh điều xe cho từng chuyến và sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan. Người được 

sử dụng xe ô tô cơ quan đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác, kết hợp nhiều nội dung 

công việc trong một chuyến đi. 

3. Phòng Hành chính - Tổng hợp theo dõi thực hiện việc cấp phát xăng, dầu theo 

lệnh của lãnh đạo Chi cục, định mức xăng, dầu được cấp tính theo km và theo từng loại 

xe. Cụ thể:  

a) Xe Văn phòng thực hiện theo lệnh điều xe thực tế từng chuyến công tác và mức 

tiêu thụ nhiên liệu theo Quyết định số 2403/QĐ-UB ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn v/v ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu xe ô tô công trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. 

- Xe ForRangge XL4x4: Định mức 13lít/100Km 

b) Riêng 02 xe ô tô của 02 Đội cơ động do tính chất đặc thù của Đội nên khi đi 

kiểm tra, kiểm soát, truy quét các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo 

vệ rừng, quản lý lâm sản thì thực hiện chi theo chi phí hợp lý, hợp lệ của vụ việc; khi 

tham gia chữa cháy rừng thì chi phí tính vào kinh phí phòng cháy chữa cháy rừng…; 

Ngoài chi phí cho những việc trên, nếu Chi cục điều xe phục vụ cho công tác chung của 

Chi cục thì định mức tiêu thụ xăng, dầu tính như trên nhưng phải có lệnh điều xe và hoá 

đơn để thanh toán.  

- Việc sử dụng xe chuyên dùng để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên tuần tra, 

kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng và bảo đảm chấp hành pháp 

luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn được giao quản lý của Đội. 02 Đội Kiểm 

lâm cơ động và PCCCR phải xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, thực hiện nhiệm vụ 

phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển 



 

rừng theo tháng, quý hoặc năm trình Chi cục trưởng phê duyệt mới được điều xe thực 

hiện nhiệm vụ. 

- Trường hợp đột xuất có tin báo về hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ 

rừng hoặc phát hiện các hành vi vi phạm như phá rừng, mua bán, cất dấu,vận chuyển 

lâm sản trái pháp luật thì Đội trưởng được điều xe để thực hiện nhiệm vụ, sau đó phải 

hoàn tất thủ tục để thanh toán theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước Chi cục 

trưởng, trước pháp luật về tính chính xác của vụ việc và quyết định điều xe của mình. 

- Dầu bôi trơn động cơ được thay thế theo định kỳ và theo quyết định của UBND 

tỉnh Bắc Kạn. 

-  Chứng từ thanh, quyết toán gồm: 

 + Giấy mời, công văn (nếu có); 

+ Phiếu đề xuất được lãnh đạo phê duyệt; 

 + Lệnh điều xe của Chi cục theo mẫu quy định của Bộ Tài chính được phụ trách 

đoàn xác nhận.  

 + Hóa đơn của Tổng cục thuế quy định, giá thanh toán theo đơn giá quy định 

của nhà nước. 

Điều 13. Thanh toán khoán kinh phí tiền tự túc phương tiện đi công tác  

- Đối với công chức, viên chức, người lao động không có tiêu chuẩn được bố trí 

xe ô tô nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 15km trở lên mà tự túc bằng 

phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán bằng 1.000đ/km theo khoảng 

cách địa giới hành chính. 

 - Chứng từ thanh toán là bảng kê độ dài quãng đường và phiếu đề xuất (nếu có) 

được lãnh đạo phê duyệt theo quy định hiện hành. 

Mục 4 

SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG CỘNG 

 

Điều 14. Thông tin liên lạc 

1. Điện thoại, Internet 

Căn cứ tình hình sử dụng điện thoại: đối với lãnh đạo và các phòng, đội trong đơn 

vị, do tính chất công việc mang tính thời sự phải giao dịch để làm tốt nhiệm vụ được 

giao, mức khoán phù hợp với chức năng của từng phòng, mỗi phòng, mỗi bộ phận được 

quản lý sử dụng một máy điện thoại cố định. Thực hiện khoán cước phí điện thoại cố 

định cho từng phòng, từng máy (đối tượng) theo mức như sau: 

 

 

TT Phòng ban Số máy 
Mức khoán 

/tháng 

1 Phòng Chi cục trưởng 3810.649 300.000,đ 

 

2 

 

Phòng Phó Chi cục trưởng: 2 phòng 
3810.487 250.000,đ 

3870.995 250.000,đ 

3 Phòng Hành chính - Tổng hợp: 4 máy 3870.559 200.000,đ 



 

(Gồm có: Trưởng phòng, phó phòng, 

văn thư, tổng hợp) 

3870.522 150.000,đ 

3870.521 150.000,đ 

3810.515 100.000,đ 

4 Phòng Thanh tra - Pháp chế 3870.861 200.000,đ 

5 Phòng Quản lý bảo vệ rừng & BTTN 3871.661 200.000,đ 

6 Phòng Tổ chức, TT & xây dựng LL 3872.372 200.000,đ 

7 Phòng Sử dụng & phát triển rừng 3878.690 200.000,đ 

- Internet Văn phòng Chi cục: Thanh toán theo hóa đơn thực tế nhưng không vượt 

quá 2.000.000,đ/tháng. 

* Việc sử dụng mạng Internet phải đảm bảo khai thác thông tin phục vụ công tác 

và nâng cao trình độ công chức, viên chức, người lao động; tuyệt đối không truy cập các 

trang web có nội dung độc hại, không lành mạnh.  

2. Báo, tạp chí:  

Đề nghị đồng chí CCVC khai thác trên mạng internet để truy cập các thông tin 

liên quan đến nghiệp vụ công tác. 

Điều 15. Dịch vụ công cộng 

1. Sử dụng điện, nước: 

- Việc sử dụng điện, nước tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí, không sử dụng 

phục vụ nhu cầu cá nhân; đối với máy điều hoà thì nhiệt độ ngoài trời từ 300C trở lên 

mới được sử dụng. CCVC trước khi ra khỏi phòng phải tắt hết các thiết bị sử dụng điện, 

tiền điện thanh toán theo hoá đơn thực tế. 

- Giao phòng Hành chính-Tổng hợp thường xuyên đi kiểm tra đường điện, đường 

cấp thoát nước để đề nghị bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời tránh lãng phí. 

* Riêng Đội KLCĐ&PCCCR số 01 (Tổ Thác Giềng,Tổ Nà Mày), Đội KLCĐ & 

PCCCR số 02 (Tổ Chợ Mới và Tổ Bình Trung) thanh toán theo hoá đơn thực tế nhưng 

không vượt quá 500.000,đ/tổ/tháng. 

Mục 5 

QUY ĐỊNH THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ  

VÀ CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

Điều 16. Chế độ chi hội nghị 

Thực hiện theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Việc tổ chức hội 

nghị nên kết hợp nhiều nội dung, mời đúng thành phần, đảm bảo hội nghị đạt kết quả, 

chất lượng. Căn cứ vào tính chất từng hội nghị để xác định mức chi tiêu cụ thể phù hợp 

với khả năng tài chính của đơn vị. Định mức chi giải khát giữa giờ: 20.000,đ/1 buổi (nửa 

ngày)/đại biểu. 

Điều 17. Chế độ công tác phí  

Công tác phí là khoản chi phí để trả cho công chức, viên chức, người lao động 

(CC, VC, NLĐ) đi công tác trong nước, bao gồm: Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền 

thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước hành lý và tài liệu mang theo để làm việc (nếu 

có). Thời gian được hưởng công tác phí là thời gian công tác thực tế theo văn bản phê 



 

duyệt của người có thẩm quyền cử đi công tác hoặc giấy mời tham gia đoàn công tác 

(bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết theo lịch trình công tác, thời gian đi đường) 

1.Thanh toán tiền chi phí đi lại theo hóa đơn thực tế 

a) Người đi công tác được thanh toán tiền chi phí đi lại bao gồm:  

- Chi phí chiều đi và về từ nhà  hoặc cơ quan đến sân bay, ga tàu, bến xe; vé máy 

bay, vé tàu, xe vận tải công cộng đến nơi công tác và theo chiều ngược lại; Chi phí đi lại 

tại địa phương nơi đến công tác: từ chỗ nghỉ đến chỗ làm việc, từ sân bay, ga tàu, bến xe 

về nơi nghỉ (Lượt đi và lượt về); Cước, phí  di chuyển bằng đường bộ, đường thủy, 

đường biển cho bản thân và phương tiện của người đi công tác; Cước tài liệu, thiết bị, 

dụng cụ, đạo cụ (nếu có) phục vụ trực tiếp cho chuyến đi công tác mà người đi công tác 

đã chi trả; Cước hành lý của người đi công tác bằng phương tiện máy bay trong trường 

hợp giá vé không bao gồm cước hành lý mang theo. Trường hợp cơ quan, đơn vị nơi cử 

cán bộ đi công tác và cơ quan, đơn vị nơi cán bộ đến công tác đã bố trí phương tiện vận 

chuyển thì người đi công tác không được thanh toán các khoản chi phí này. 

b) Căn cứ tính chất công việc của chuyến đi công tác và trong phạm vi nguồn kinh 

phí được giao, lãnh đạo Chi cục quyết định cho công chức, viên chức và người lao động 

được đi công tác bằng phương tiện máy bay, tàu hoả, xe ô tô hoặc phương tiện công cộng 

hoặc các phương tiện khác bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả. 

c) Quy định về tiêu chuẩn mua vé máy bay đi công tác trong nước: công chức, 

viên chức và người lao động được đi công tác bằng phương tiện máy bay được thanh toán 

theo hạng ghế thường.  

d) Đối với những vùng không có phương tiện vận tải của tổ chức, cá nhân kinh 

doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật mà người đi công tác phải thuê 

phương tiện vận tải khác thì được thanh toán tiền thuê phương tiện mà người đi công tác đã 

thuê trên cơ sở hợp đồng thuê phương tiện hoặc giấy biên nhận với chủ phương tiện (có 

tính đến giá vận tải phương tiện khác đang thực hiện cùng thời điểm tại vùng đó) nhưng 

phải có quyết định của Chi cục trưởng. 

đ) Chứng từ và mức thanh toán: Theo giá ghi trên vé, hoá đơn, chứng từ mua vé 

hợp pháp theo quy định của pháp luật hoặc giấy biên nhận với chủ phương tiện; giá vé 

không bao gồm các chi phí dịch vụ khác như: Tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt 

theo yêu cầu. 

Riêng trường hợp vé máy bay không bao gồm cước hành lý thì người đi công tác 

được thanh toán tối đa bằng khối lượng hành lý được mang theo của loại vé thông 

thường khác. 

 2. Thanh toán tiền phụ cấp lưu trú 

Công chức, viên chức, người lao động đi công tác ngoài địa bàn thành phố khi 

được cử đi công tác được thanh toán như sau: 

Đối với trường hợp cá nhân đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 15km trở lên thì 

được thanh toán phụ cấp lưu trú: 

- Công tác trong tỉnh: 150.000,đ/người/ngày. 

- Công tác ngoài tỉnh: 200.000,đ/người/ngày. 

Phụ cấp lưu trú được thanh toán không quá 10 ngày/tháng/người. 



 

Trường hợp đi công tác theo đoàn (hoặc đi công tác ngoài tỉnh) thì trưởng đoàn cử cán bộ 

lập dự toán để tạm ứng kinh phí trình lãnh đạo xem xét duyệt tạm ứng, quyết toán theo chế độ 

hiện hành ngay sau chuyến đi công tác. Trường hợp được cử đi công tác riêng 01 người cũng 

thực hiện như theo đoàn. Giấy đi đường quy định chỉ dùng cho một lần đi công tác.  

Do đặc thù công việc công chức, viên chức, người lao động phải đi công tác thường 

xuyên nên giấy đi đường có thể dùng để đi công tác nhiều chuyến, cuối tháng chuyển 

giấy đi đường và các giấy tờ có liên quan khác đến kế toán để làm thủ tục thanh toán 

theo chế độ hiện hành. 

 3. Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác 

Công chức, viên chức, người lao động được cơ quan, đơn vị cử đi công tác khi 

phát sinh việc thuê phòng nghỉ nơi đến công tác thì được thanh toán thì được thanh toán 

theo một trong hai hình thức: thanh toán theo hình thức khoán hoặc thanh toán theo hóa 

đơn thực tế. 

 a) Công chức, viên chức, người lao động được cơ quan, đơn vị cử đi công tác 

được thanh toán theo hình thức khoán như sau: 

 - Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành 

phố là đô thị loại I thuộc tỉnh: mức khoán 400.000đ/ngày/người. 

 - Đi công tác tại các tỉnh còn lại và các huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc 

trung ương; tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh: mức khoán 300.000đ/ngày/người. 

- Đi công tác tại các huyện trong địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thanh toán với mức khoán 

150.000đ/ngày/người (không cần hóa đơn phòng nghỉ) 

- Đi công tác tại các xã trong địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thanh toán với mức khoán 

100.000đ/ngày/người (không cần hóa đơn phòng nghỉ) 

b) Thanh toán theo hoá đơn thực tế: Trong trường hợp người đi công tác không 

nhận thanh toán theo hình thức khoán nêu trên thì được thanh toán theo giá thuê phòng 

thực tế (có hoá đơn hợp pháp) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt theo tiêu chuẩn như 

sau: 

 - Đi công tác ở các quận thuộc thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương 

và  thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh được 

thanh toán theo giá thuê phòng ngủ thực tế nhưng tối đa không quá 

1.000.000đ/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng. 

 - Đi công tác tại các vùng còn lại được thanh toán theo giá thuê phòng ngủ thực tế 

nhưng tối đa không quá 600.000đ/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng. 

 - Trường hợp người đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ 

người khác giới thì được thuê phòng riêng theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa 

không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 2 

người/phòng); 

- Trường hợp đi công tác do phải hoàn thành công việc đến cuối ngày hoặc do chỉ 

đăng ký được phương tiện đi lại (vé máy bay, tàu hỏa, ô tô) từ 18h đến 24h cùng ngày 

thì được thanh toán tiền nghỉ của nửa ngày nghỉ thêm (bao gồm cả hình thức thanh toán 

khoán và thanh toán theo hóa đơn thực tế) tối đa bằng 50% mức thanh toán khoán tiền 

thuê phòng nghỉ của từng đối tượng; không thanh toán khoản tiền khoán thuê phòng 



 

nghỉ trong thời gian đi qua đêm trên tàu hỏa, thuyền, tàu thủy, máy bay, ô tô và các 

phương tiện đi lại khác. 

c) Thanh toán khoán tiền công tác phí theo tháng 

Đối tượng hưởng công tác phí khoán theo tháng trong địa bàn thành phố là 

công chức, viên chức, người lao động gồm: văn thư, thủ quỹ, kế toán đi giao dịch, 

Đội KLCĐ&PCCCR áp dụng mức khoán 500.000,đ/người/tháng. 

Công chức, viên chức, người lao động hưởng khoán công tác phí theo tháng 

nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ, trưng tập theo các đợt công 

tác cụ thể thì được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định tại khoản 1, khoản 2, 

điểm a, điểm b khoản 3 điều này, đồng thời vẫn được hưởng khoản tiền công tác phí 

khoán theo tháng nếu đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng . 

4. Chứng từ để thanh toán công tác phí là: 

 - Giấy đi đường của người đi công tác có đóng dấu của cơ quan, đơn vị cử đi công 

tác và có đóng dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người đến công tác (hoặc của 

khách sạn, nhà khách nơi lưu trú);  

- Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt và 

cử đi công tác; công văn; giấy mời; văn bản trưng tập tham gia đoàn công tác. 

- Hoá đơn, chứng từ thuê phòng nghỉ hợp pháp theo quy định của pháp luật (áp 

dụng khi thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế); Trường hợp CCVC đi 

công tác đã được bố trí chỗ nghỉ, không phải trả tiền thì không được thanh toán tiền 

nghỉ. 

- Bảng kê độ dài quãng đường đi công tác trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt 

thanh toán (áp dụng khi thanh toán khoán chi phí đi lại). 

* Riêng chứng từ thanh toán vé máy bay ngoài cuống vé (hoặc vé điện tử) phải 

kèm theo thẻ lên máy bay theo quy định của pháp luật. Trường hợp mất thẻ lên máy bay 

thì phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị cử đi công tác (áp dụng khi thanh toán chi phí 

đi lại theo thực tế). 

Mục 6 

QUẢN LÝ , SỬ DỤNG VÀ SỬA CHỮA 

CÁC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ VĂN PHÒNG, TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

 

Điều 18. Thiết bị văn phòng gồm các máy tính, photocopy, điện thoại và các thiết 

bị đồng bộ kèm theo. Người được giao quyền sử dụng có trách nhiệm cá nhân về quản 

lý, không lạm dụng để sử dụng vào việc riêng, người không có nhiệm vụ sử dụng, gây 

hư hỏng phải bồi thường vật chất, tuỳ theo mức độ thiệt hại. 

Điều 19. Dụng cụ văn phòng và các vật rẻ tiền mau hỏng khác, được định kỳ thay 

thế, tuỳ theo niên hạn sử dụng quy định đối với từng loại, đã giao cho phòng nào thì 

phòng đó phải có trách nhiệm quản lý. 

 Điều 20. Sửa chữa thiết bị văn phòng như:  Máy phô tô, máy tính, máy in, trang 

thiết bị khác. Khi bị hỏng cần sửa chữa, thay thế, các phòng chuyên môn báo cáo qua 

Phòng Hành chính - Tổng hợp trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt và thực hiện việc, sửa 

chữa, thay thế để đảm bảo hoạt động công tác. 

Điều 21. Chi sửa chữa thường xuyên công cụ, dụng cụ và TSCĐ 



 

 Việc sửa chữa thường xuyên công cụ, dụng cụ và TSCĐ: nhà cửa, phương tiện 

làm việc, đường điện, nước… do phòng Hành chính - Tổng hợp chịu trách nhiệm 

tham mưu trên cơ sở lãnh đạo phòng, Đội KLCĐ & PCCCR nơi sử dụng công cụ, 

dụng cụ, TSCĐ đề xuất, lãnh đạo đơn vị phê duyệt. Thanh toán theo hoá đơn chứng 

từ hợp lệ, lãnh đạo đơn vị duyệt chi. 

Mục 7 

MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KHÁC 

Điều 22. Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành 

 Chi mua ấn chỉ, sách, tài liệu, chế độ phục vụ chuyên môn theo nhu cầu sử dụng 

trên cơ sở đề xuất được lãnh đạo đơn vị phê duyệt. 

 Điều 23. Chi khác 

- Chi mua bảo hiểm phương tiện theo quy định của bảo hiểm. 

- Chi tiếp khách đến Chi cục làm việc, giao dịch công tác với các bộ phận nếu cần 

bố trí ăn phải báo cáo lãnh đạo xem xét duyệt mức chi. Định mức không vượt quá 

250.000,đ/xuất. 

- Chi khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động 01 lần/năm, mức chi tối đa 800.000đ/người và khả năng cân 

đối nguồn kinh phí của đơn vị. 

- Chi mua trang phục cho bảo vệ cơ quan: mỗi người 02 bộ/năm. Định mức không 

quá 1.000.000đ/người. 

- Chi hỗ trợ cho CCVC là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan: 

20.000 đồng/người/ngày làm việc thực tế, không quá 300.000đ/tháng. 

- Chi thanh toán tiền nhuận bút viết bài, tổng hợp tin bài đăng trên cổng thông tin 

điện tử của Chi cục Kiểm lâm như sau: Định mức chi 50.000đ cho 01 tin + ảnh, 

200.000đ cho 01 bài + ảnh. 

- Chi khen thưởng: Chi khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất cho tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

- Các khoản chi phục vụ nhu cầu hoạt động khác của cơ quan phải có đề xuất 

được lãnh đạo đơn vị quyết định, phê duyệt. 

Điều 24. Chi mua sắm TSCĐ 

Mua sắm TSCĐ do phòng Tổng hợp đề xuất nếu xét thấy nhu cầu cần thiết phải 

mua để phục vụ công tác cho đơn vị theo quy định và phải được Lãnh đạo đơn vị phê 

duyệt. 

Điều 25. Chi phúc lợi tập thể 

Chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể như: tổ chức cho công chức, viên chức và 

người lao động đi học tập trao đổi, kinh nghiệm; hỗ trợ cho công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan trong những ngày lễ lớn trong năm như: 30/4 và 1/5, ngày 

thành lập lực lượng Kiểm lâm 21/5, 2/9, Tết; trợ cấp khó khăn đột xuất cho công chức, 

viên chức và người lao động; thăm hỏi ốm đau, hoạn nạn, phúng viếng công chức, viên 

chức, người lao động và người thân của công chức, viên chức, người lao động (chồng 

hoặc vợ, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, con) trong Chi cục kiểm lâm và các khoản 

chi hỗ trợ khác cụ thể như sau: 



 

- Chi trợ cấp khó khăn đột xuất, hoạn nạn: công chức, viên chức và người lao 

động khi gặp khó khăn đột xuất hoặc khi gia đình gặp hoạn nạn thì được trợ cấp từ 

500.000đ đến 5.000.000đ, mức chi cụ thể do Chi cục trưởng quyết định sau khi thống 

nhất với tổ chức Công đoàn. 

- Phúng viếng: 

Đối tượng là công chức, viên chức, người lao động và cha, mẹ (cha, mẹ chồng 

hoặc vợ), con của cán bộ, công chức trong Chi cục kiểm lâm và Các đối tượng khác 

(những người có quan hệ công việc với ngành) được chi với mức tối đa là 2.000.000đ. 

Đối với công chức, viên chức, người lao động bị chết, hy sinh trong thực hiện 

nhiệm vụ mức chi 5.000.000,đ. 

- Đau ốm: 

Mức chi cho đối tượng là công chức, viên chức, người lao động và cha, mẹ (cha, 

mẹ chồng hoặc cha, mẹ vợ) vợ, chồng, con của công chức, viên chức, người lao động 

trong lúc đau ốm phải nhập viện, tai nạn, thai sản ....trong tỉnh Bắc Kạn với tối đa là 

1.000.000,đ.  

Mức chi cho đối tượng là công chức, viên chức, người lao động và cha, mẹ (cha, 

mẹ chồng hoặc cha, mẹ vợ) vợ, chồng, con của công chức, viên chức, người lao động 

trong lúc đau ốm phải nhập viện, tai nạn, thai sản ....ngoài tỉnh Bắc Kạn với tối đa là 

1.500.000,đ.  

Đối với trường hợp công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và các 

đơn vị khác đi phối hợp công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ, công vụ với Lực 

lượng Kiểm lâm bị thương mức chi tối đa là 5.000.000,đ, mức chi cụ thể với từng 

trường hợp do Chi cục trưởng quyết định sau khi thống nhất với tổ chức Công đoàn.  

- Chi quà cho công chức, viên chức, người lao động nghỉ hưu, chuyển công tác 

ra khỏi biên chế của lực lượng: Tặng xuất quà hoặc bằng tiền giá trị tối đa là 

2.000.000,đ, mức chi cụ thể tùy từng trường hợp do Chi cục trưởng quyết định.  

 - Chi các ngày lễ, tết cho công chức, viên chức, người lao động: Chi quà cho 

các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6, tết Trung thu là 200.000,đ/cháu; chi cho phụ nữ nhân 

ngày 8/3, 20/10 là 500.000,đ/người. Chi cho công chức, viên chức, người lao động là 

thương binh, con thương binh, con liệt sĩ nhân ngày 27/7 là 500.000,đ/người; chi cho 

công chức, viên chức, người lao động các ngày lễ, tết trong năm như: Giỗ tổ Hùng 

Vương, lễ 30/4 & 1/5, 2/9, tết Dương lịch, tết âm lịch, ngày thành lập ngành…. là 

200.000,đ; chi cho các cuộc thi… khi có phát động của cấp trên mức chi do lãnh đạo 

đơn vị quyết định. 

- Chi tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các Hạt Kiểm lâm, các trạm, chốt, 

nguyên lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm trong dịp tết, nghỉ lễ với mức chi cụ thể do Chi cục 

trưởng quyết định sau khi thống nhất với tổ chức Công đoàn. 

 - Các khoản chi khác, mức chi cụ thể do lãnh đạo quyết định. 

 - Chi cho các hoạt động đoàn thể trong cơ quan như hỗ trợ cho việc tổ chức các 

hoạt động của công đoàn, chi cho đoàn thanh niên, tuỳ từng trường hợp cụ thể Chi cục 

trưởng quyết định mức chi. 



 

 - Chi trợ cấp khó khăn cho người lao động khi nghỉ hưu, mất sức, chi thêm cho 

người lao động khi tinh giảm biên chế, tuỳ từng trường cụ thể Chi cục trưởng quyết định 

mức chi. 

 

Điều 26. Sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được 

1. Kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được là khoản chênh lệch giữa dự toán 

kinh phí quản lý hành chính được giao với phần chi thực tế kinh phí thực hiện chế độ tự 
chủ hàng năm của cơ quan. 

2. Kinh phí tiết kiệm: Kinh phí tiết kiệm được từ những khoản sau: tiết kiệm các 

khoản chi phí nghiệp vụ chuyên môn như: vật tư văn phòng, điện, nước, điện thoại, xăng 

xe, công tác phí, sửa chữa thường xuyên tài sản, hội họp, tiếp khách.  

3. Phạm vi sử dụng kinh phí tiết kiệm được 

a) Bổ sung thu nhập cho công chức, viên chức và người lao động (quy định tại 

chương III); 

 

CHƯƠNG III 

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI THU NHẬP TĂNG THÊM ĐỐI VỚI CCVCNĐ TRONG 

KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TIẾT KIỆM ĐƯỢC 

 

Điều 27. Phạm vi và đối tượng được xếp loại để phân phối thu nhập 

1. Kinh phí phân phối thu nhập được lấy trong kinh phí quản lý hành chính tiết 

kiệm được. Kinh phí phân phối thu nhập dùng để bổ sung thu nhập cho CCVCNLĐ theo 

quý hoặc theo năm. Các đối tượng khác do Chi cục quyết định. 

2.Việc chi thu nhập tăng thêm từ kinh phí tiết kiệm cho từng công chức, viên chức 

theo nguyên tắc phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng người, trả theo xếp 

loại A,B,C,D tương ứng với hệ số chia thêm khác nhau. 

Loại A được hưởng hệ số chia thêm tối đa = 1,0 

Loại B được hưởng hệ số chia thêm tối đa = 0,8 

Loại C được hưởng hệ số chia thêm tối đa = 0,6 

Loại D không được trả thu nhập tăng thêm 

Cuối năm căn cứ vào nguồn kinh phí tiết kiệm được trong năm để tính mức chia 

thêm cụ thể cho công chức, viên chức, người lao động. 

Điều 28. Tiêu chuẩn xếp loại CCVCNLĐ 

- Xếp loại A: Là những CCVCNLĐ được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

- Xếp loại B: Là những CCVCNLĐ được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

- Xếp loại C: Là những CCVCNLĐ được đánh giá xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. 

- Xếp loại D: Là những CCVCNLĐ được đánh giá xếp loại trong năm không hoàn 

thành chức trách nhiệm vụ được giao. 

 Điều 29. Phân bổ thu nhập tăng thêm cho CCVCNLĐ 

Thu nhập tăng thêm cho từng công chức, viên chức hàng năm được xác định như 

sau: 



 

TNTT = Hệ số chia thêm x Mức chia thêm x Tổng số tháng làm việc thực tế 

trong năm. 

  Hàng tháng, quý hoặc năm đơn vị bình xét công A,B,C,D  theo quy định xếp loại 

A, B, C cho từng cá nhân để làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm. 

 

CHƯƠNG IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

 Điều 30. Biện pháp tổ chức triển khai thực hiện quy chế 

1. Chi cục trưởng chủ trì hội nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động 

trong cơ quan thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ và chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

 2. Lãnh đạo các Phòng, Đội có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi công chức, viên 

chức, người lao động thuộc phòng mình thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. Cuối năm tổ 

chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, bình bầu xếp loại để bổ sung thu nhập từ kinh phí 

tiết kiệm được. 

 3. Giao phòng Hành chính-Tổng hợp giúp Chi cục trưởng theo dõi, kiểm tra việc 

sử dụng điện, nước, điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm, các phương tiện công 

cộng của các Phòng, Đội. Kịp thời nhắc nhở không để xảy ra lãng phí và theo dõi để xếp 

loại. 

 4. Mức xếp loại hưởng thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, người lao 

động cơ quan trên cơ sở kết quả xếp loại cán bộ công chức năm 2020. Phân phối thu 

nhập tăng thêm là 1 năm/lần. 

 a) Nếu công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy chế chi tiêu nội bộ có 

liên quan đến các lĩnh vực đã có quy định của nhà nước thì xử lý theo quy định hiện 

hành. 

 b) Các trường hợp vi phạm quy chế như điện, điện thoại, vật tư văn phòng….thì 

xử lý hạ bậc thi đua… theo quy định. 

 c) Công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt quy chế sẽ được xem xét 

khen thưởng theo quy định. 

Điều 31. Điều khoản thi hành 

 Lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức, viên 

chức, người lao động của Chi cục chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. Quy chế này 

được thông qua tại Hội nghị cán bộ, công chức Chi cục Kiểm lâm ngày 26 tháng 01 năm 

2021.  

Khi có thay đổi về chế độ chính sách, Chi cục sẽ lấy ý kiến tập thể để điều chỉnh 

cho phù hợp theo quy định mới. 

Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề chưa phù hợp, các phòng, bộ 

phận, cá nhân báo cáo tập thể thông qua tổ chức Công đoàn trình lãnh đạo Chi cục xem 

xét để kịp thời sửa đổi bổ sung./. 
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