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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 

đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về phương 

án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2022; 

Thực hiện Văn bản số 4726/UBND-TH1 ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 

3832/SLĐTBXH-KHTC ngày 24/11/2022 (kèm theo Văn bản số 4319/STC- 

HCSN ngày 17/10/2022 của Sở Tài chính và Văn bản số 

2270/SNVXDCQ&TCCB ngày 23/11/2022 của Sở Nội vụ). 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Giao quyền tự chủ tài chính năm 2022 đối với 07 đơn vị trực 

thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, như sau: 

1. Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên (đơn vị nhóm 2): 

01 đơn vị (với mức độ tự đảm bảo 100% chi thường xuyên); 

2. Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên (đơn vị 

nhóm 3): 02 đơn vị (với mức tự đảm bảo từ 70% đến dưới 100% chi thường 

xuyên); 

3. Đơn vị sự nghiệp công do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (đơn vị 

nhóm 4): 04 đơn vị (với mức đảm bảo dưới 10% chi thường xuyên). 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Trong mọi trường hợp, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội và các đơn vị sự nghiệp công lập có tên tại Điều 1 Quyết định này 

phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND 



tỉnh và các cơ quan liên quan về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, 

thẩm tra, đánh giá tại các Văn bản nêu trên. 

Điều 3. Các đơn vị sự nghiệp công lập có tên tại Điều 1 Quyết định này 

chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tự chủ tài chính theo đúng quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ngành: Tài 

chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các 

đơn vị sự nghiệp công lập có tên tại Điều 1 Quyết định này và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
 

Nơi       
- Như Điều 4 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1 
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