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Số: 7480 /QĐ-SLĐTBXH Hà Tĩnh, ngày  03  tháng   9  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020  

của Văn phòng Sở Lao động Thương binh & Xã hội 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2018/TT-BTC hướng dẫn thực 

hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân 

sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định 2728/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh về việc cấp bổ sung kinh phí Quỹ lương năm 2020; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 bổ sung của 

Văn phòng Sở Lao động Thương binh & Xã hội Hà Tĩnh (theo biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và các Phòng  

liên quan thuộc Sở tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Các Phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu :VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trí Lạc 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-163-2016-nd-cp-huong-dan-luat-ngan-sach-nha-nuoc-335331.aspx


Đơn vị: Văn phòng Sở Lao động Thương binh & Xã hội 

Chương: 424 

Biểu số 2 (Ban hành kèm 

theoThông tư số 61/2017/TT-

BTC ngày15 tháng 6 năm 

2017 của Bộ Tài chính) 

   

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Quyết định số  7480 /QĐ-SLĐTBXH ngày  03/9/2020 

 Của Giám đốc Sở Lao động TB&XH) 

  

Đvt: Triệu đồng 

Số 

TT Nội dung Dự toán được giao 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí   

1 Số thu phí, lệ phí   

1.1 Lệ phí   

  Lệ phí cấp phép lao động nước ngoài   

1.2 Phí   

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại   

2.1 Chi sự nghiệp    

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   

2.2 Chi quản lý hành chính   

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN   

3.1 Lệ phí   

  Lệ phí cấp phép lao động nước ngoài   

3.2 Phí   

II Dự toán chi ngân sách nhà nước 

                                              

295    

1 Chi quản lý hành chính   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 295  

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ   

2 Nghiên cứu khoa học   

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia   



  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ   

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở   

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng   

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề   

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   

4 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình   

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên   

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   

5 Chi bảo đảm xã hội  

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  

6 Chi hoạt động kinh tế   

7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường   

8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   

9 

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 
  

10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao   

11 Chi Chương trình mục tiêu  

1 Chi Chương trình mục tiêu, CTMT quốc gia  

1.1 

CTMT Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, 

phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm 

và ma túy năm 2020 
 

1.2 

Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ 

giúp xã hội năm 2020  

1.3 

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 

năm 2020  
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