
 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SLĐTBXH-KHTC 
V/v đề nghị thẩm định dự thảo Quyết 

định phê duyệt bộ đơn giá dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh 

vực việc làm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 

  Cao Bằng, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. 

 

  

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

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

Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành định mức kinh t ế - k ỹ  thuật áp dụng 

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

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 2583/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của UBND 

tỉnh Cao Bằng 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 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng; 

Căn cứ công văn số 1367/STC-QLG ngày 8/7/2021 của Sở Tài chính tỉnh Cao 

Bằng về việc thẩm định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực việc làm; 

Căn cứ công văn số 1760/STC-QLG ngày 17/8/2021 của Sở Tài chính về việc 

góp ý kiến đối với mức giá thiết bị, trang phục, vật tư áp dụng trong phương án giá 

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

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Quyết định phê 

duyệt bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực 

việc làm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Dự thảo Quyết định đã được gửi cho Sở Tài 



chính thẩm định giá và tham gia ý kiến. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tài 

chính, Sở đã xem xét, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh bản dự thảo. 

(Gửi kèm dự thảo Quyết định của UBND tỉnh;  công văn số 1760 /STC- QLG 

ngày 17/8/021 của Sở Tài chỉnh; bộ đơn giá; dự toán đơn giá; bảng tổng hợp giải 

trình ý kiến tham gia góp ý của Sở Tài chính). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Trung tâm dịch vụ việc làm; 

- Phòng LĐVL; 

- Lưu: VT, KHTC. 

                                        

       GIÁM ĐỐC 
               

 

 

 

 

 

 

            Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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