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Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc huyện 

 

Thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ 

Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Tại khoản 2 Điều 

40 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định các đơn vị sự nghiệp 

công lập thực hiện xây dựng phương án tự chủ tài chính trong giai đoạn ổn định 05 

(năm) năm; Công văn số 617/STC-HCSN ngày 22/3/2022 củ Sở Tài chính tỉnh 

Lạng Sơn về việc báo cáo xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập trong giai đoạn ổn định 05 năm (2022-2026). Để có cơ sở ban hành 

Quyết định giao tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2022-2026 

theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP, UBND huyện Hữu Lũng yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị thực hiện: 

1. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc huyện  

Căn cứ quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của 

Chính phủ xây dựng phương án tự chủ tài chính trong giai đoạn ổn định 05 năm 

(2022-2026), phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội do địa phương quy 

định; dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định và đề xuất phân loại mức độ tự chủ 

tài chính của đơn vị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền 

giao (theo Phụ lục số 02), nội dung của phương án tự chủ tài chính cần xác định rõ 

mức độ tự chủ tài chính theo 04 nhóm đơn vị quy định tại Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ.  

Đồng thời tổng hợp số liệu báo cáo dự toán thu, chi NSNN; Kinh phí NSNN 

đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN 05 năm 

trước liền kề (2017-2021), dự kiến năm 2022 năm đầu thời kỳ ổn định; Dự toán chi 

tiết kinh phí NSNN đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng NSNN năm 2022 (Chi tiết theo mẫu Biểu 1, 2 và 3). Phương án tự chủ tài 

chính và số liệu báo cáo theo các biểu mẫu gửi về UBND huyện qua phòng Tài 

chính - Kế hoạch trước ngày 28/4/2022 



(Phụ lục số 02 và các biểu mẫu được gửi kèm theo công văn này) 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện  

Căn cứ phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập gửi, 

xem xét, thẩm định dự toán thu, chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định và xác 

định kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu phí được 

để lại theo quy định; kinh phí ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công (trường hợp tại thời điểm thẩm định phương án tự chủ tài chính xác 

định được kinh phí đặt hàng cho đơn vị); dự kiến phân loại các đơn vị trực thuộc 

theo mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, trình UBND 

các huyện xem xét, quyết định. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương chỉ đạo bộ phân chuyên 

môn thực hiện các nội dung trên đúng thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, TCKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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