DANH MỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU BÊN NGOÀI HIỆN HÀNH
ĐƠN VỊ: PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

ST
T
I

Tên tài liệu

Ngày ban
hành

Mã số/ Ký hiệu

Nơi ban hành

83/2015/QH13

Quốc hội

25/6/2015

CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH HUYỆN

1.

Luật ngân sách

2.

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước

163/2016/NĐ-CP

Chính phủ

21/12/2016

3.

Qui định xét duyệt, thẩm định và thông báo và tổng hợp quyết toán năm

137/2017/TT/BT
C

Bộ Tài chính

25/12/2017

342/2016/TTBTC

Bộ Tài chính

30/12/2016

16/2015/NĐ-CP

Chính phủ

14/02/2015

71/2006/TT-BTC

Bộ tài chính

09/08/2006

92/2009/ND-CP

Chính phủ

22/10/2009

4.
5.
6.

7.

Thông tư 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Qui định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của NĐ 163/2016/NĐ CP ngày 21/12/2016 của
CP qui định chi tiết việc thi hành 1 số tiền của luật NSNN
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Hướng dẫn thực hiện nghị định số 43/2006/nđ-cp ngày 25/4/2006 của
chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm
vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công
lập
Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công
chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên
trách ở cấp xã
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Ngày ban hành : 25/8/2019

Ghi
chú

8.

Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng
lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn

9.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22
tháng 10 năm 2009 của chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ,
chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

10. Quy định về tổ chức thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019
Về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang
11. ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015
12. Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban
13. hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của bộ
trưởng bộ tài chính
14.

Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và
chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản

Ban hành quy định mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với
15. các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình
16. Về chế độ phụ cấp công vụ

17.

Về ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ
sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
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116/2010/NĐ-CP

Chính phủ

24/12/2010

29/2013/ND-CP

Chính phủ

08/04/2013

Bộ tài chính

05/12/2018

Thủ tướng Chính
phủ

01/4/2013

Bộ tài chính

10/10/2017

Bộ tài chính

11/11/2010

Bộ tài chính

15/9/2010

53/2017/NĐHĐND

UBND tỉnh Hòa
Bình

13/7/2017

34/2012/NĐ-CP

Chính phủ

15/04/2012

Ban chấp hành
trung ương

30/05/2012

119/2018/TTBTC
539/QĐ-TTg

107/2017/TTBTC
185/2010/TT-BTC

TT
137-2010-TT-BTC.doc

99/QĐ-TW

Ngày ban hành : 25/8/2019

Một số điểm quy định cụ thể ban hành kèm theo quyết định số 99-qđ/tw
ngày 30-5-2012 của ban bí thư trung ương đảng về chế độ chi hoạt động
18.
công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở ở
trong nước
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký
19. doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh
nghiệp
20.

Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức
đơn vị thuộc tỉnh quản lý

21/HD-VPTW

176/2012/TT-BTC

40/2013/QĐ-UBND

21. Về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp

22.

Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện
23. kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ,
24. công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ
trangcông tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ25. CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm
niên đối với nhà giáo
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54/2011/NĐ-CP

36/2013/QĐ-TTg

08/2011/
TTLT-BNV-BTC

Ban chấp hành
trung ương

04/03/2013

Bộ tài chính

23/10/2012

UBND tỉnh
Quảng Ngãi

30/08/2013

Ban Bí thư

24/6/2008

Chính phủ

04/7/2011

Thủ tướng Chính
phủ

18/6/2013

Bộ Nội vụ - Bộ
Tài chính

31/8/2011

Bộ Giáo dục và
đào tạo - Bộ Nội
68/2011/
vụ - Bộ Tài
TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC-BLĐTB&XH
chính – Bộ lao

30/12/2011

Ngày ban hành : 25/8/2019

động thương
binh và xã hội
Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu,sử
26. dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ
năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ
27. trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học
2014 - 2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 92/2009/nđ-cp ngày 22
tháng 10 năm 2009 của chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ,
28. chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
Hướng dẫn khoản 2 điều 1 nghị định số 29/2013/nđ-cp ngày 08 tháng 4
năm 2013 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số
92/2009/nđ-cp ngày 22 tháng 10 năm 2009 của chính phủ về chức danh,
29. số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,
phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

30.

49/2010/NĐ-CP

Bộ Giáo dục và
đào tạo - Bộ Tài
chính – Bộ lao
29/2010/
TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH động thương
binh và xã hội

giai đoạn 2011 - 2015

14/5/2010

15/11/2010

08/4/2013

29/2013/NĐ-CP

Chính phủ

24/2013/
TT-BLĐTBXH

Bộ lao động
thương binh và
xã hội

17/10/2013

Thủ tướng
Chính phủ

26/10/2011

Thủ tướng
Chính phủ

09/2/2010

Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non

Phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn
31. 2010 – 2015
II
1.

Chính Phủ

60/2011/QĐ-TTg

239/QĐ-TTg

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG SẢN, QUẢN LÝ GIÁ
Luật quản lý, sử dụng tài sản công
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15/2017/QH14

Quốc hội

21/6/2017

Ngày ban hành : 25/8/2019

2.
III
1.
2.
3.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Tài sản công
THẨM TRA QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN
THÀNH
Luật xây dựng
Thông tư Qui định việc Quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn
NSNN theo niên độ Ngân sách hàng năm
Về việc Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây
dựng

4.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12
tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình

5.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

6.

Quy định về mẫu đầu tư giám sát

8.

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ
chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân
sách nhà nước

9.

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước

7.

10. Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
IV KINH TẾ TẬP THỂ
1. Đăng ký doanh nghiệp
2.
Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
3.

Luật hợp tác xã
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151/2017/NĐ-CP

Chính phủ

26/12/2017

50/2014/QH13

Quốc hội

18/6/2014

85/2017/TT-BTC

Bộ Tài chính

15/8/2017

79/QĐ-BXD

Bộ xây dựng

15/02/2017

83/2009/NĐ-CP

Chính Phủ

15/10/2009

Chính Phủ
Bộ Kế hoạch
và Đầu tư

14/8/2019

68/2019/NĐ-CP
22/2015/TTBKHĐT
74/2015/TT-BTC

Bộ Tài Chính

18/12/2015
15/5/2015

08/2016/TT-BTC

Bộ Tài Chính

18/01/2016

09/2016/TT-BTC

Bộ Tài Chính

18/01/2016

46/2015/NĐ-CP

Chính Phủ

12/5/2015

78/2015/NĐ-CP
102/2010/NĐ-CP

Chính phủ
Chính phủ

14/9/2015
01/10/2010

Quốc hội

20/11/2012

Ngày ban hành : 25/8/2019

4.

Hướng dẫn 1 số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh
theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của
Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp

5.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký
doanh nghiệp,, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh
nghiệp

6.

Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu
tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước

V

Về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

2

Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội cấp xã, thị trấn trên địa bàn ỉnh Hòa Bình

VI
1.

04/06/2010

176/2012 /TT-BTC

Bộ tài chính

23/10/2012

Bộ tài chính

17/09/2012

153/2012/TT-BTC

Chính phủ

25/6/2013

151/QĐ-SKHĐT

Sở Kế hoạch
Đầu tư tỉnh Hòa
BÌnh

28/9/2018

27//QĐ-UBND

UBND tỉnh Hòa
Bình

25/7/2018

50/2014/QH13
43/2013/QH13

Quốc hội
Quốc hội

18/6/2014
26/11/2013

85/2009/NĐ-CP

Chính Phủ

15/10/2009

CÔNG TÁC QUI HOẠCH, KẾ HOẠCH

1

3

Bộ KH ĐT
14/2010/TT-BKH

Ban hnahf Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã, thị trấn
trên địa bàn ỉnh Hòa Bình
CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

2.

Luật xây dựng
Luật đấu thầu

3.

Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo
Luật Xây dựng
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Ngày ban hành : 25/8/2019

4.

Về việc ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng
cơ bản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

03/2013/QĐ-UBND

UBND tỉnh
Hòa Bình

09/01/2013

KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Bùi Văn Khánh
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Ngày ban hành : 25/8/2019

