
ñy ban nh©n d©n 

phêng trÇn phó 

 
Sè: 18/Q§-UBND  

céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc 
 

Phêng TrÇn Phó, ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2020 

QuyÕt ®Þnh 

V/v khoán chế độ công tác phí năm 2020 

 

ñy ban nh©n d©n phêng TRẦN PHÚ 
 

Căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày19 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc Hội Việt 

Nam; 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy 

định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị; Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND ngày 

13/12/2017 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị; 

Căn cứ Quyết định 2639 ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Tĩnh về 

việc giao nhiệm vụ Thu, Chi ngân sách năm 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của HĐND 

phường kỳ họp thứ 12 khoá V về việc phê chuẩn dự toán Thu, Chi ngân sách năm 

2020; 

Xét đề nghị của văn phòng, kế toán ngân sách UBND phường Trần Phú về 

chế độ khoán công tác phí năm 2020, 
 

QuyÕt ®Þnh: 
 

Điều 1. Khoán chi công tác phí năm 2020 cho 19 cán bộ, công chức với số 

tiền: 64.800.000 đồng 

Trong đó:  Mức 1:   4 đ/c x 500.000 đồng/tháng x 12 tháng =  24.000.000 đồng 

         Mức 2:   1 đ/c x 400.000 đồng/tháng x 12 tháng =    4.800.000 đồng 

        Mức 3:   3 đ/c x 300.000 đồng/tháng x 12 tháng =  10.800.000 đồng  

        Mức 4:   10 đ/c x 200.000 đồng/tháng x 12 tháng = 24.000.000 đồng 

        Mức 5:   1 đ/c x 100.000 đồng/tháng x 12 tháng =     1.200.000 đồng 

                             Tổng công:                                          64.800.000 đồng 

B»ng ch÷: (Sáu mươi tư triÖu, tám trăm ngàn đồng)  

( Cã danh s¸ch kÌm theo) 

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

Các ông (bà) văn phòng UBND, kế toán ngân sách chịu thi hành quyết định 

này. 
  Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- KBNN – HT; 

-TT Đảng ủy, HĐND phường; 

-Chủ tịch, PCT  UBND phường; 

   -Cán bộ, công chức phường; 

   - Lưu VPUBND, 

TM. ñy ban nh©n d©n 

chñ tÞch 

 

 
 
 

 

Hồ Quốc Tuấn 



 


