
 TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

    

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 

 

Căn cứ Quyết định số 1051/QĐ-LĐTBXH ngày 10/8/2018 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối 

với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm;  

Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành Danh mục sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động - Thương binh và 

Xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Văn bản số 2139/STC-HCSN ngày 25/11/2020 của Sở Tài chính đóng 

góp ý kiến ban hành hệ số định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Trên cơ sở kết quả hoạt động thực tế của Trung tâm Dịch vụ việc làm 3 năm 

gần đây (2018 – 2020), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng định mức 

kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (có chi tiết định mức kinh tế 

kỹ thuật kèm theo). 

 Để có căn cứ xây dựng đơn giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực việc làm, từng bước thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, trả lương theo 

vị trí việc làm đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm. Sở Lao động - Thương binh và 

Xa ̃hôị kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng xem xét, ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./. 

 Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Sở Tài chính; 

 - Trung tâm Dịch vụ việc làm; 

 - Lưu: VT, KHTC. 
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Số:            /TTr - SLĐTBXH Cao Bằng,  ngày       tháng 12  năm 2020 
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