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CÔNG BÁO/Số 33+34/ Ngày 25-11-2008
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số: 49/2008/Qð-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 20 tháng 11 năm 2008
QUYẾT ðỊNH

Ban hành Quy ñịnh về ñịnh mức chi công tác phí trong nước,
chi tổ chức các cuộc hội nghị ñối với các cơ quan nhà nước và
ñơn vị sự nghiệp công lập trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản
hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước hiện hành;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính
về việc quy ñịnh chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi tổ chức các cuộc hội nghị ñối với các
cơ quan nhà nước và ñơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 127/2007/TT-BTC ngày
31 tháng 10 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc sửa ñổi, bổ sung Thông tư số
23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11
tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính;
ðược sự thống nhất của Thường trực Hội ñồng nhân dân thành phố tại Công văn
số 2413/TTHðND ngày 14 tháng 7 năm 2008 và theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài
chính thành phố ðà Nẵng tại Tờ trình số 1255/STC-HCSN ngày 16 tháng 9 năm 2008,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về ñịnh mức chi công tác phí
trong nước, chi tổ chức các cuộc hội nghị ñối với các cơ quan hành chính, ñơn vị sự
nghiệp công lập trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Giám ñốc Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành,
ñịa phương liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy ñịnh
kèm theo tại ñiều 1 Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế
Quyết ñịnh số 36/2005/Qð-UB ngày 25 tháng 3 năm 2005 của UBND thành phố ðà
Nẵng.

