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QUYÉT DINH 
Ve viec sira doi, bô sung Quy chê chi tiêu nÙi bÙ 

Trrong Dai hÍc Kien Giang 

HIEU TRUÖNG TRUÖNG �AI HOC KIËN GIANG 

Can cú Nghi dËnh só 43/2006/NÐ-CP ngày 25 tháng 4 n�m 2006 cua Chinh 

phu Quy dinh quyén tu chi, tu chju trách nhiÇm vé thrc hiÇn nhiÇm vu, tó chirc bo 

máy, biên ché và tài chinh dói vÛi doan vi su nghiêp cóng lâp; 
Can cit Quyét dinh só 758/0D-TTg ngày 2I tháng 5 n�m 2014 ciua Thü tuóng 

Chinh phii ve viÇc thành láp Truong Dai hoc Kiên Giang; 
Can cii Thông tu só 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 n�m 2006 cua BÙ Tài 

chinh Huóng dán thuc hiÇn NghË dinh só 43/2006/ND-CP ngày 25 tháng 4 n�m 2006 

cua Chinh phù Quy dinh quyén tu chi, tu chju trách nhiÇm vê thrc hiÇn nhiém vu, t6 

chiic bo máy, biên ch¿ và tài chinh doi vÛi don vj su nghiép cóng láp: 
Can ct NghË quyêt só 11/NO-HÐT ngày 11 tháng 6 n�m 2020 cça Hoi dóng 

trrong Trrong �ai hoc Kiên Giang vê viÇc ban hành Quy chê tó chúc và hoat dong 

ciua Truong Dai hoc Kiên Giang; 
Can cú Qyét dinh só 1294/0Ð-LDHKG ngày 30 tháng 12 n�m 2020 cua Hieu 

truong Truong Dai hoc Kiên Giang ve vi¿c ban hành Quy ché chi tiêu nÙi bÙ Truong 
Dai hoc Kiên Giang; 

Theo de nghi cça Truong phong phong Ké hogch - Tài chnh. 

QUYÉT DINH: 
DiÁu 1. Süa dôi, bÓ sung E�iÁu 30 trong Quy ché chi tiêu nÙi bÙ Truong Dai hoc 

Kiên Giang, cu thê nhu sau: 

Diêu 30. Djnh mée chi hop HÙi �ông câp Truong và Ban soan thão các v�n 
ban quan lý nÙi bÙ 

Don vi tinh: dóng/nguròillân hop 

STT NÙi dung chi Múc chi 

HÙi dông dánh giá tiêt giang; HÙi �ông xét tuyên sinh; HÙi 
dông xét tôt nghiÇp; HÙi dông �àm b£o chât lugng 

- Chu tich 

- Thành viên 
150.000 
100.000 

- Thu ký 
100.000 

HÙi dông dánh giá sáng kiên kinh nghiÇm; Ban so¡n thão các 
2 

v�n b£n quån lý nÙi bÙ 



2 

- Chù tich; Truong ban 200.000
- Thành viên 150.000
- Thu ky 150.000 

|HÙi dông thám dinh Tâp bài giàng (chi áp dyng dôi vÛi Tâp 
bài giàng biên so¡n mói; múc chi áp dång dôi vÛi viên chúrc 

thuoc Truong Dai hÍc Kiên Giang) 
Chu tich 

- Phån biÇn 1 

- Phàn biên 2 

200.000 
3 150.000 

150.000 
- Thành viên 100.000 
- Thu ký 

120.000 

HÙi �ông thâm dinh �ê cuong giáo trinh 
- Chù tich 

- Phàn biÇn 1 

- Ph£n biÇn 2 

- Thành viên 

600.000 
500.000 

4 500.000 
400.000 

- Thu ký 
450.000 

Hoi dông thâm dËnh giáo trinh 
- Chu tich 

- Phan biÇn 1 

- Phàn biÇn 2 

- Thành viên 

950.000 
850.000 

5 850.000 

600.000 
- Thu ký 

700.000 

Dieu 2. Quyêt dËnh này có hiÇu lrc kê tië ngày ký và áp dung të n�m hÍc 2020 
2021. Các quy dinh truóc dây trái vÛi Quyêt dinh này dêu bj bäi bó. 

Diêu 3. Truong phông Phòng Kê ho¡ch - Tài chính, L�nh �¡o các �don vË thuÙc 

và trrc thuÙc, các cá nhân có liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dËnh này./ 

HIÆU TRUÖNG Noi nhan: 

Nhu Diêu 3; 
- Luu: VT, KHTC. 7 

/TRUONG \ ho EA HOC ha 
KIEN GIANG 

Nguyén Tu¥n Khanh 


