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Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHĐN  

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/04/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại 

học Đà Nẵng và các đơn thị thành viên thuộc đại học Đà Nẵng; 

Căn cứ thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các 

cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 6950/QĐ-ĐHĐN ngày 01/12/2014 của Giám đốc Đại học 

Đà Nẵng ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở 

giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc;   

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 2533/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc Phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại 

học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng;  

Căn cứ Quyết nghị của Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 

phiên họp ngày 24/07/2017; 

Xét đề nghị của các Ông (Bà) Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính và Trưởng 

Phòng Tổ chức – Hành chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái 

với Quyết định này. Trong quá trình thực hiện, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học 

Kinh tế - Đại học Đà Nẵng sẽ được điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi để phù hợp với thực tế hoạt 

động của Trường, các quy định của Nhà nước và của Đại học Đà Nẵng. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng, khoa; Giám đốc các trung tâm và các 

đơn vị trực thuộc; viên chức và người lao động của Trường căn cứ quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:       

- Như điều 3;               

- Đại học Đà Nẵng  (để báo cáo); 

- Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; 

- Đảng ủy Trường ĐHKT; 

- Hội đồng Trường ĐHKT; 

- Công đoàn, Đoàn TN Trường ĐHKT; 

- Lưu  VT, P. KH-TC, P. TC-HC. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký và đóng dấu) 

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn 

 


