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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế quản lý tài chính,  

tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản  
_____________ 

 
 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC 

Căn cứ Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 
17/01/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc Hướng  dẫn thực hiện 
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 nhà nước; 

Căn cứ Thông tư 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 của Bộ Tài 
chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 
02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc 
gia; 

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài 
chính về 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;  

Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-BTC ngày 07/3/2007 của Bộ Tài chính 
ban hành Quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự 
nghiệp thuộc Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 2286/QĐ-BTC ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài 
chính, tài sản Nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản trong các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý tài 
chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản của Tổng cục Dự trữ Nhà nước. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 328/QĐ-DTQG ngày 06/10/2008 của Cục trưởng Cục Dự trữ 
quốc gia về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây 
dựng cơ bản. 

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Dự trữ 
Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 
- Bộ Tài chính (để b/c); 
- Lãnh đạo Tổng cục; 
- Lưu VT, Vụ TVQT. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
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