
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v nộp tiền từ tài khoản tạm thu, tạm giữ về 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động vào Ngân sách Nhà nước năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CAO BẰNG 

 

 Căn cứ Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2020 của Chính phủ 

về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa 

người lao động Việt nam đi làm việc ở nước người theo hợp đồng;  

 Căn cứ Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 Quy định về thủ tục thu, 

nộp tiền phạt, biên lai thu phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động 

của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; 

 Căn cứ Quyết định số: 09/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng; 

 Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

           Điều 1. Nộp số tiền thu được từ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao 

động trên tài khoản tạm giữ 3949.0.1018353.00000 của Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội tỉnh Cao Bằng vào ngân sách Nhà nước. 

  Số tiền: 60.000.000,0 đồng ( Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn). 

            Điều 2. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Chánh Thanh tra Sở và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
    - Như điều 2 ( Để thi hành); 

    - Kho bạc nhà nước tỉnh; 

    - Sở Tài chính; 

    - Lưu: VT, TTr.  

         GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

               Hoàng Thị Mỹ Hảo 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG  

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

               VÀ XÃ HỘI 

  Số:         /QĐ-SLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

                Cao Bằng, ngày       tháng 12 năm 2020 
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