
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 3 năm 2022 

V/v 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). 

 

 

Kính gửi: 

 

 

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện. 

 

Căn cứ 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 quy định:  

“a) Đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, đơn vị nhóm 3 và đơn vị nhóm 4 thực 

hiện báo cáo cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt phương án tự chủ tài chính; 

b) Đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, cấp huyện phê duyệt phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.” 

Thực hiện Công văn số 617/STC-HCSN  ngày 22/3/2022 của Sở Tài chính 

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). Ủy ban nhân dân huyện hướng 

dẫn cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung thực hiện 

1.1. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

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

Chính phủ, các đơn vị sự nghiệp công lập 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 Chính phủ và 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).  

(Có Mẫu Phụ lục số 02 và Biểu 1, 2 và 3 gửi kèm theo công văn này) 

1.2. Đối với phòng Tài chính – kế hoạch 



2 

 

UBND huyện giao phòng Tài chính - Kế hoạch 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 huyện xem xét, quyết định. 

2. Thời gian gửi báo cáo  

- Các đơn vị gửi Báo cáo (kèm theo phương án tự chủ) về UBND huyện 

(qua phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm định) trước ngày 31/3/2022, đồng thời 

gửi bản mềm gửi về địa chỉ email: phongtckh.dvsn@gmail.com 

- UBND huyện giao phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét, thẩm định phương 

án tự chủ, trình UBND huyện xem xét, quyết định trước ngày 30/06/2022. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

huyện triển khai, chỉ đạo thực hiện đảm bảo thời gian quy định./.  

        

Nơi nhận:                                                                                     CHỦ TỊCH 
- Như trên;                         

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng TC-KH; 

- CPVP; 

- Lưu: VT.      
                             

                                                                 

                                                              Nguyễn Duy Anh 
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DANH SÁCH ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN 

 

- Trung tâm y tế;  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông;  

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX;  

- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp;  

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất;  

- Đội quản lý trật tự đô thị;  

- Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện;  

- Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện (61 trường học). 
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