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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tiếp tục thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh về việc                           

giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập                                       

khối tỉnh quản lý đến hết năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2021; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ V/v 
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1842/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh 

V/v xác định mức độ tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khối 
tỉnh quản lý giai đoạn 2018-2020;  

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh số 2564/QĐ-UBND ngày 

18/10/2019 của UBND tỉnh, Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 18/10/2019; 

Quyết định số 2566/QĐ- UBND ngày 18/10/2019; Quyết định số 2768/QĐ-
UBND ngày 30/10/2019; Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 18/10/2019V/v 

Giao quyền tự chủ về tài chính đối với các ĐVSNCL khối tỉnh quản lý giai đoạn 
2019-2020. 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh số 2740/QĐ-UBND ngày 

1/11/2018, Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 V/v giao quyền tự 
chủ tại chính cho các đơn vị SNCL trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2019-2021. 

Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh 

V/v phê duyệt Đề án tăng cường công tác giao tự chủ tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 58/TTr-HCSN ngày 

03/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ tài chính đối với các 

đơn vị SNCL khối tỉnh quản lý đến hết năm 2021 (theo các nội dung tại 

Quyết định của UBND tỉnh số 1842/QĐ-UBND ngày 10/8/2018; Quyết định số 

2564/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh, Quyết định số 2565/QĐ-

UBND ngày 18/10/2019; Quyết định số 2566/QĐ- UBND ngày 18/10/2019; 

Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 30/10/2019; Quyết định số 2769/QĐ-

UBND ngày 18/10/2019), tổng số 108 đơn vị, cụ thể như sau: 

+ Số đơn vị SNCL tự bảo chi thường xuyên và chi đầu tư: 3 đơn vị; 



+ Số đơn vị SNCL tự bảo đảm chi thường xuyên: 20 đơn vị;  

+ Số đơn vị SNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: 63 đơn vị; 

+ Số đơn vị SNCL do NSNN bảo đảm chi thường xuyên: 22 đơn vị. 

Các đơn vị SNCL lĩnh vực y tế (13 đơn vị) tiếp tục thực hiện tự chủ tài 

chính theo các Quyết định của UBND tỉnh số 2740/QĐ-UBND ngày 

01/11/2018, Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 16/4/2019. 

(Danh sách chi tiết theo biểu đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện   

Thủ trưởng các đơn vị SNCL có trách nhiệm tổ chức thực hiện tự chủ tài 

chính theo quy định. 

Trường hợp đơn vị SNCL tự chủ một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị 

SNCL do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên phải thực hiện 

tổ chức lại, sáp nhập theo Đề án số 01-ĐA/TU và Kế hoạch số 2175/KH-UBND 

ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 54-

CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, 

hoặc sáp nhập theo Đề án của UBND tỉnh thì sẽ thực hiện theo quyết định của 

cấp có thẩm quyền. 

2. Năm 2022, giao Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, 

đơn vị rà soát, xác định lại mức độ tự chủ tài chính, phân loại đơn vị sự nghiệp 

công lập, xác định mức kinh phí ngân sách giao thực hiện chế độ tự chủ tài 

chính cho đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 theo 

quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho 

bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Vũ Việt Văn 
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