
 

  

UBND TỈNH BÌNH THUẬN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 2884/SLĐTBXH-KHTC                   Bình Thuận, ngày  09  tháng 12  năm 2022 

V/v đăng tải và góp ý dự thảo Tờ 

trình, Nghị quyết HĐND tỉnh quy 

định Danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng NSNN thuộc lĩnh  

vực Lao động – Thương binh và 

    Xã hội trên địa bàn tỉnh 

             

 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh. 
 

 Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

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; 

Thực hiện Công văn số 3374/UBND-TH ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc rà soát và tiếp tục thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước; trong đó, UBND tỉnh đề nghị “các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh rà soát và tiếp tục thực hiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước; danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích đã được cấp 

có thẩm quyền ban hành trong trường hợp danh mục đã ban hành phù hợp với 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo các lĩnh 

vực quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP; phù hợp với danh 

mục sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và chủ trì, phối hợp UBND cấp huyện và các cơ 

quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo ngành, lĩnh 

vực quản lý và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương”. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội dự thảo Tờ trình, Nghị quyết 

HĐND tỉnh quy định Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

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

hội trên địa bàn tỉnh (đính kèm dự thảo). Đồng thời, dự thảo được đăng tải trên 

Trang tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: 

https://sldtbxh.binhthuan.gov.vn. 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến góp ý dự thảo nêu trên và gửi về 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 20/12/2022 (Trường hợp các 

cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất với các dự thảo, đề nghị có văn bảo nêu 



 

  

rõ thống nhất để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có cơ sở tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh đăng tải các dự thảo trên Cổng thông 

tin điện tử tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến theo 

quy định. 

Rất mong sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương./. 
 

Nơi nhận:                           KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC 
- GĐ, các Phó GĐ Sở;                                              

- Lưu: VT, KHTC (Huy). 

 

 

                                                                             

  Trần Sinh Toàn 
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