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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc bổ sung dự toán năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị để phục vụ công tác 

phòng chống dịch Covid-19 và một số nhiệm vụ phát sinh 

 
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG 

  

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; 

  Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-

CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

ngân sách Nhà nước; 

  Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

  Căn cứ Quyết định số 1571 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc bổ sung dự toán năm 2021 cho các cơ quan, 

đơn vị để phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và một số nhiệm vụ phát 

sinh; 

  Căn cứ quyết định số 12/2016/QĐ-UBND 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đắk Nông về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Đắk Nông. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Bổ sung kinh phí cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông 

thực hiện chi trả chế độ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, 

đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi 

thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng 

hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịc 

COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, cụ thể: 

  - Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm. 

  - Số tiền: 200.000.000 đồng. (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn). 

  - Theo: Chương 424 - Loại 370 - Khoản 398.  



  Điều 2. Căn cứ dự toán kinh phí chi ngân sách nhà nước năm 2021 được bổ 

sung, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của 

Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định hiện hành. 

  Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3;  
- Sở TC (b/c); 
- KBNN Đắk Nông; 
- GĐ, các PGĐ; 

- Trang TTĐT Sở (đăng tải); 
- Lưu: VT, KHTC. 

             Nguyễn Công Tự 
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