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

    HUYỆN TUY ĐỨC       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Số:        /UBND-TCKH 
V/v lập dự toán kinh phí hỗ trợ tổ 

chức, đơn vị sử dụng lao động là 

người dân tộc thiểu số năm 2023 

           
                Tuy Đức, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

                              
  Kính gửi:  

 

  
Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện. 
 

 

 Thực hiện Công văn số 1962/STC-GCS&TCDN ngày 06 tháng 10 năm 2022 

của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông về việc lập dự toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị 

sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2023. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Hợp tác xã, doanh nghiệp ngoài Nhà 

nước (bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sử dụng đất vào mục 

đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (sau đây gọi chung là đơn vị sử 

dụng lao động) có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên 

địa bàn huyện, xây dựng và tổng hợp dự toán năm 2023, hồ sơ bao gồm: 

- Biểu mẫu: 

+ Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn lập theo Phụ lục 01 đính kèm 

Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính; 

+ Chính sách hỗ trợ về bảo hiểm lập theo Phụ lục 02 dính kèm Thông tư số 

58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính.  

- Hồ sơ giải trình gồm: Kế hoạch đào tạo được UBND tỉnh phê duyệt (đối 

với kinh phí đào tạo), Giấy đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp hoặc hồ sơ 

chứng minh đơn vị có sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản; Hồ sơ cá nhân chứng minh người lao động là người dân tộc thiêu số 

(chứng minh nhân dân hoặc sơ yếu lý lịch,...) của các đối tượng là người dân tộc 

thiểu số (nếu đã tuyến dụng), kế hoạch tuyển dụng (nếu chưa tuyển dụng), hợp đồng 

tuyển dụng,... 

Hồ sơ gửi về UBND huyện thông qua phòng Tài chính-Kế hoạch để tổng hợp  

trước ngày 11/10/2022 theo đúng hướng dẫn. Nếu quá thời gian trên mà các đơn vị 

không gửi hồ sơ về phòng Tài chính-Kế hoạch thì được xác định là không có nhu 

cầu hỗ trợ theo chính sách trên và UBND huyện không chịu trách nhiệm về trường 

hợp này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ về 

phòng Tài chính-Kế hoạch gặp đc Vui sđt: 0985.178.824 để phối hợp. 

Nhận được công văn này yêu cầu các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn 

huyện triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                        
  

 - Như trên; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

 - Lưu: VT, TCKH (V). 

                CHỦ TỊCH 

                  
 
 

 

 

                                                                                                            Phạm Ngọc Ẩn 
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