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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các 

huyện, thành phố kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; hoàn trả 

ngân sách tỉnh kinh phí đã chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng  

lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

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 quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

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

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-

BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một 

số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19;  

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;  

Căn cứ Công văn số 3377/BTC-NSNN ngày 14/4/2022 của Bộ Tài chính 

về việc quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh 

về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 69/TTr-STC ngày   

04/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các 

huyện, thành phố kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hoàn trả ngân sách 

tỉnh kinh phí đã chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 cụ thể: 

1. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các huyện, 

thành phố kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của 

Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 30/7/2022 của UBND tỉnh     

với số tiền là 15.934 triệu đồng, chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này. 

Nguồn kinh phí bổ sung: nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu 

cho ngân sách tỉnh tại Công văn số 3377/BTC-NSNN ngày 14/4/2022 của Bộ Tài 

chính: 9.919 triệu đồng; nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển sang 

năm 2022 tại Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 13/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc chuyển số dư dự toán ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022 (khoản 6, 

mục V, phần A, Biểu kèm theo): 6.015,0 triệu đồng. 

2. Hoàn trả ngân sách tỉnh năm 2022 (dự phòng ngân sách) kinh phí đã 

chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 với số tiền là 291 triệu đồng.  

Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương bổ 

sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh tại Công văn số 3377/BTC-NSNN ngày 

14/4/2022 của Bộ Tài chính.  

Điều 2. Giao Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn 

thực hiện hướng dẫn các huyện, thành phố được bổ sung dự toán tại Điều 1 

Quyết định này quản lý, sử dụng kinh phí và hạch toán theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                          
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;       

- CPCVP UBND tỉnh, 

 các Phòng CV, TT TH-CB;                              

- Lưu: VT, KT(MTH). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                       Đoàn Thu Hà 
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