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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4839 /UBND-NC

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 8 năm 2019

V/v kinh phí thực hiện
hợp đồng các công việc
quy định tại Điều 1 Nghị
định số 68/2000/NĐ-CP
và khoản 1 Điều 3 Nghị
định số 161/2018/NĐ-CP
của Chính phủ

Kính gửi:
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban ngành và các đơn vị
sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Tiếp theo Công văn số 3922/UBND-NC ngày 11/7/2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc về việc triển khai thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐCP và Thông tư số 03/2019/TT-BNV, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến đối với
nguồn kinh phí thực hiện hợp đồng các công việc quy định tại Điều 1 Nghị
định số 68/2000/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP
của Chính phủ, như sau:
1. Đối với cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan Đảng, tổ chức
chính trị - xã hội của tỉnh khi thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm
những công việc quy định tại Điều 1 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày
17/11/2000 và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày
29/11/2018 của Chính phủ thì được ngân sách nhà nước bảo đảm (theo phân
cấp) và bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị
theo quy định tại Quyết định số 684b/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của
UBND tỉnh ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách
địa phương năm 2017 – năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020.
Kết thúc thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020, Sở Tài chính có trách nhiệm
tham mưu UBND tỉnh ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên
ngân sách địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo theo quy định.
2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định tại khoản 5 Điều 3
Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ thì kinh phí
thực hiện hợp đồng được lấy từ nguồn tài chính ngoài quỹ tiền lương hàng
năm của đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định tại Nghị định số
16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ về tài chính
của đơn vị sự nghiệp công lập; cụ thể theo từng loại hình đơn vị sự nghiệp

công lập, như sau:
a) Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
Sử dụng nguồn tài chính tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để
chi trả theo quy định.
b) Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên. Sử dụng nguồn
tài chính tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để chi trả theo
quy định.
c) Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên. Sử
dụng nguồn tài chính tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để
chi trả theo quy định.
d) Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Sử
dụng nguồn tài chính tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để
chi trả theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời phản ảnh về Sở
Nội vu, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (NC), KT, TH,
CBTH;
- Lưu VT, NC, Vi503.
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