
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88/2007/QĐ-BTC ___________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2007

Q UY ẾT ĐỊNH

V ề việc ban hành mã số danh mục chươn g  trình quốc gia về bảo hộ 

lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động

B Ộ TR Ư Ở N G  BỘ TÀI CHÍNH

- Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH1 1  n gày 16/12/2002;

- Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo hộ lao đ ộ n g, 
an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010;

- Căn cứ Thông tư số 70/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/6/2007 
của liên Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và X ã hội hướng dẫn việc 
quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện C hương trình quốc gia về bảo hộ lao 
động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010;

Theo đề n ghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước.

Q UY ẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành m ã số Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động , an 
toàn lao động, vệ sinh lao động theo Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định này. 
Các khoản thu, chi n gân sách thuộc chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, 
an toàn lao động, vệ sinh lao động (gồm cả chi đầu tư phát triển và chi thườn g  
xuyên) thực hiện hạch toán theo m ã số chương trình, mục tiêu, dự án quốc g ia 
và theo quy định của Mục lục N gân sách nhà nước; riêng về hạch toán theo 
Loại, Khoản theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 đính kèm Q uyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ n gày đăng 
công báo. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan T rung 
ương các đoàn thể và ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc T rung 
ương có trách nhiệm ch ỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực 
hiện theo Quvết định này.



Điều 3. Vụ trưởng V ụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ 
trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm, hướng dẫn và tổ chức 

thi hành Quyết định này/./

Nơii nhận:
-  Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;

- Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC,

- Cơ quan TW của các đoàn thể ;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Kiểm toán Nhà nước:

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Các đơn vị thuộc Bộ,

- Lưu: VT. Vụ NSNN.
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