
 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

Số:          /QĐ-UBND   Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí hỗ trợ cho các công dân  

nguyên là người lao động đã nghỉ việc có thời gian công tác trước ngày 

 01/01/1995; giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thực hiện chi trả  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định và xét duyệt hồ sơ 1995 tại Tờ trình 

số 185/TTr-HĐTĐXDHS ngày 28/8/2020; Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số     

235/TTr-STC ngày 14/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí hỗ trợ cho các công dân 

nguyên là người lao động đã nghỉ việc có thời gian công tác trước ngày 

01/01/1995 chưa được giải quyết chế độ, cụ thể như sau: 

1. Danh sách công dân nguyên là người lao động đã nghỉ việc có thời gian 

công tác trước ngày 01/01/1995 là 317 người. 

2. Dự toán kinh phí hỗ trợ là: 3.288.874.000 đồng (ba tỷ, hai trăm tám 

mươi tám triệu, tám trăm bảy mươi tư nghìn đồng). 

(Danh sách đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện tại các biểu kèm theo 

Quyết định này). 

 Điều 2. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội để chi trả kinh phí hỗ trợ cho các công dân 

nguyên là người lao động đã nghỉ việc có thời gian công tác trước ngày 

01/01/1995 theo danh sách tại Điều 1 với tổng kinh phí là 3.288.874.000 đồng.  

Nguồn kinh phí: từ nguồn chi quản lý hành chính khác tại Quyết định số 

2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thực hiện các thủ tục chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động 

chưa được giải quyết chế độ nghỉ việc và có thời gian công tác trước ngày 

01/01/1995; thực hiện quyết toán kinh phí, báo cáo tình hình thực hiện theo quy 

định. 

 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và sử dụng kinh 

phí của đơn vị được bổ sung dự toán tại Điều 2 theo đúng quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài 

chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước 

Lạng Sơn; Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn; Giám đốc các Công ty cổ phần: 

Xuất nhập khẩu, Gạch ngói Hợp Thành, Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng 

Sơn; Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp: Lộc Bình, Đình 

Lập; thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PVP UBND tỉnh; 

  các Phòng: KG-VX, TH-NC, TH-CB;  

- Lưu: VT, KG-VX(NCD ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Dương Xuân Huyên 
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