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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế về cấp phát, quản lý, sử dụng tài sản, công cụ, dụng cụ
và định mức sử dụng chè, nước uống, văn phòng phẩm tại các Trạm kiểm
soát liên hợp cửa khẩu, lối mở
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH CAO BẰNG
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của
Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng
máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày
26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử
dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế quản lý cửa khẩu, lối mở
biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định phân cấp quản lý, sử
dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
Xét đề nghị tại Báo cáo số 85/BC-BQL ngày 17/8/2021 của Ban quản lý
cửa khẩu Lý Vạn; Báo cáo số 123/BC-BQL ngày 12/8/2021 của Ban quản lý cửa
khẩu Sóc Giang; Báo cáo số 142/BC-BQL ngày 25/8/2021 của Ban quản lý cửa
khẩu Tà Lùng; Báo cáo số 142a/BC-BQL ngày 13/8/2021 của Ban quản lý cửa
khẩu Trà Lĩnh; và Biên bản họp ngày 14/9/2021;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế về cấp phát, trang
bị, quản lý, sử dụng tài sản, công cụ, dụng cụ và định mức sử dụng chè, nước
uống, văn phòng phẩm tại các Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu, lối mở”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ban, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp,
Trưởng các Ban quản lý cửa khẩu, Thủ trưởng các lực lượng: Hải quan, Bộ đội
Biên phòng, Kiểm dịch y tế, Kiểm dịch động, thực vật tại các Trạm kiểm soát
liên hợp cửa khẩu, nhà làm việc các lực lượng chức năng tại lối mở và các đơn
vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Các lực lượng cửa khẩu;
- Cổng thông tin điện tử Ban;
- Lưu: VT, KHTH.

TRƯỞNG BAN
Ký bởi: Ban Quản lý Khu kinh tế

Nguyễn Kiên Cường

