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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 23 tháng 8 năm 2010

QUYẾT ðỊNH
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các ñơn vị
sự nghiệp trực thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính
phủ quy ñịnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ
máy, biên chế và tài chính ñối với ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 43/2006/Nð-CP ngày 25 tháng 4 năm
2006 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 1319/TTr-LðTBXH ngày 05 tháng 7 năm 2010 của Sở Lao
ñộng - Thương binh và Xã hội và Công văn số 186/STC-HCVX ngày 22 tháng 01
năm 2010 của Sở Tài chính,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính cho 07 ñơn vị sự
nghiệp trực thuộc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội trong thời gian 03 năm
2010- 2012:
I. 03 ñơn vị ñược ngân sách nhà nước ñảm bảo một phần chi phí hoạt ñộng
thường xuyên, gồm:
1. Trung tâm giới thiệu việc làm: dự toán năm 2010: thu sự nghiệp là 500
triệu ñồng; chi thường xuyên là 991 triệu ñồng; ngân sách cấp là 491 triệu ñồng
(Bốn trăm chín mươi mốt triệu ñồng).
2. Trung tâm giáo dục lao ñộng và dạy nghề: dự toán năm 2010: thu sự
nghiệp là 1.006 triệu ñồng; chi thường xuyên là 6.342 triệu ñồng; ngân sách cấp là
5.336 triệu ñồng (Năm tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu ñồng).

