ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
Số:

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tài chính được cấp có
thẩm quyền phê duyệt đến hết năm 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về
phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm
2022;
Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh
về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà
nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2451/STC-HCSN ngày
14/9/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép 121 đơn vị Sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh đã được
phê duyệt phương án tự chủ tài chính tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tài
chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến hết năm 2022.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các đơn vị (đơn vị chủ
quản và đơn vị Sự nghiệp công lập), Kho bạc Nhà nước tỉnh căn cứ phương án
tự chủ đã được phê duyệt, rà soát dự toán ngân sách tỉnh giao năm 2022 để tham
mưu UBND tỉnh điều chỉnh dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ năm
2022 sang dự toán chi thường xuyên giao tự chủ theo quy định.
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2. Kho bạc nhà nước tỉnh phối hợp Sở Tài chính điều chỉnh dự toán chi
thường xuyên không giao tự chủ năm 2022 sang dự toán chi thường xuyên giao
tự chủ theo quy định.
3. Các Sở, ngành, đơn vị Sự nghiệp công lập thuộc tỉnh
- Chịu trách nhiệm thực hiện, theo dõi, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (nếu
có) tiếp tục thực hiện phương án tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê
duyệt đến hết năm 2022 đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Từ năm 2023,
thực hiện lập, phê duyệt phương án tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định
số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài
chính của đơn vị Sự nghiệp công lập và các văn bản quy phạm pháp luật có liên
quan.
- Khẩn trương xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá các dịch
vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đã được HĐND tỉnh phê duyệt
tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/4/2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc
Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các đơn vị Sự nghiệp công lập thuộc tỉnh có
tên tại Phụ lục và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH.
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