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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:       /UBND-TCKH 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày      tháng 03 năm 2021 
V/v báo cáo kết quả thực hiện cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

sử dụng biên chế và kinh phí quản 

lý hành chính đối với các cơ quan 

nhà nước; cơ chế tự chủ của đơn vị 

sự nghiệp công lập năm 2020. 

 

 
Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

     

Căn cứ Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ Quy 

định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 

hành chính đối với các cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy 

định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-

CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ- CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh 

tế và sự nghiệp khác; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 

141/2016/NĐ- CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ. 

Thực hiện Công văn số 453/STC-QLNS ngày 02/03/2021 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về 

sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020. 

Thực hiện chế độ báo cáo hằng năm theo quy định đối với đơn vị thực hiện 

chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Để kịp thời tổng 

hợp số liệu báo cáo theo quy định, UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc huyện báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ 

quan nhà nước; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 theo đề 

cương và biểu mẫu như sau:  

 1. Đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện Nghị định 

130/2005/NĐ-CP tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo mẫu số 06, 07 kèm theo 

Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Bộ Tài 



2 

 

chính- Bộ Nội vụ); Tổng hợp số liệu kết quả thực hiện theo mẫu số 05 gửi kèm 

công văn này. 

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại 

các Nghị định của Chính phủ, tổng hợp số liệu và báo cáo đánh giá tình hình, kết 

quả thực hiện theo đề cương và mẫu số 03 gửi kèm công văn này. 

3. Ngoài các nội dung báo cáo chung, đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo 

tổng hợp, báo cáo số liệu của các đơn vị trường học trực thuộc theo đề cương và 

mẫu biểu số 04 gửi kèm công văn này. 

4. Thời gian gửi báo cáo  

Báo cáo gửi về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 

10/03/2021, trong đó: 

-  Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện tổng hợp và gửi báo cáo 

về UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch), đồng thời gửi bản mềm theo địa 

chỉ: phongtckhcl@gmail.com  

- UBND các xã, thị trấn tổng hợp và gửi báo cáo về UBND huyện (qua 

Phòng Tài chính - Kế hoạch), đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ: 

phongtckh.nsx@gmail.com 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo đảm bảo nội 

dung và thời gian quy định./.  

       

Nơi nhận:                                                                                     CHỦ TỊCH 
- Như trên;                         

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TCKH; 

- C, PVP; 

- Lưu: VT.                                  
                                                                                           

                                                                                                

                                    Nguyễn Duy Anh 
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