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ðiều 13. Hóa ñơn, chứng từ thanh toán chi hội nghị
Thực hiện theo hướng dẫn tại ðiều 13 của Thông tư số 40/2017/TT-BTC.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, ñơn vị
1. Kinh phí thực hiện chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi tổ chức hội nghị phải
ñược quản lý, sử dụng theo ñúng ñịnh mức, tiêu chuẩn, chế ñộ do cơ quan nhà nước
có thẩm quyền ban hành và trong phạm vi tổng dự toán chi thường xuyên ñược giao
hàng năm.
2. Các mức chi trên là mức chi tối ña làm căn cứ ñể các cơ quan, ñơn vị quy
ñịnh các mức chi cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ ñể thực hiện cho phù hợp trong
phạm vi dự toán ngân sách ñược giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
3. ðối với các hội nghị ñược tổ chức bằng nguồn kinh phí do các tổ chức, cá
nhân tham gia ñóng góp, tài trợ, thì khuyến khích vận dụng thực hiện chế ñộ chi tiêu
hội nghi tại Quy ñịnh này nhằm ñảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp khả năng
ngân sách của ñơn vị.
Các doanh nghiệp nhà nước ñược vận dụng chế ñộ công tác phí, chế ñộ chi tiêu
hội nghị tại Quy ñịnh này ñể thực hiện ñảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với
ñặc ñiểm sản xuất kinh doanh của ñơn vị. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước ñược
ngân sách nhà nước bố trí kinh phí thực hiện theo chương trình, ñề án, dự án cụ thể,
nếu có phát sinh nhiệm vụ chi công tác phí, hội nghị phí thì phải thực hiện theo ñúng
mức chi ñược cấp có thẩm quyền giao thực hiện chương trình, ñề án, dự án phê duyệt.
4. Những khoản chi công tác phí, chi hội nghị không ñúng quy ñịnh này khi
kiểm tra phát hiện, cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính các cấp, cơ quan thanh
tra có quyền xuất toán và yêu cầu cơ quan, ñơn vị có trách nhiệm hoàn trả nguồn kinh
phí ñã chi hoặc thu hồi nộp ngân sách nhà nước nêu chi từ nguồn ngân sách nhà
nước. Người ra lệnh chi sai phải bồi hoàn toàn bộ số tiền chi sai ñó cho cơ quan, ñơn
vị, tùy theo mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
5. Trong một số trường hợp ñặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh
trong từng trường hợp cụ thể./.
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