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Kính gửi:   

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập huyện. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 979/UBND-TH ngày 

29/3/2022 về việc thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu tại Mục 7, Công văn số 797/UBND-

TH ngày 29/3/2022 và thực hiện một số nội dung sau: 

a) Rà soát, đề xuất và tham mưu UBND huyện việc đổi mới, sắp xếp, 

nâng mức độ tự chủ tài chính và giảm chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước 

cho các đơn vị sự nghiệp công lập huyện theo lộ trình quy định tại Nghị quyết số 

19-NQ/TW ngày 25/10/2017 và theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP của Chính phủ: 

- Đối với các đơn vị hiện tại do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 

UBND huyện1: Rà soát nguồn thu của đơn vị mình, trình điều chỉnh phương án tự 

chủ nhằm nâng mức độ tự chủ tài chính và giảm chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách 

nhà nước (Lưu ý: Đơn vị báo cáo không trung thực nguồn thu phải hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước UBND huyện).  

- Đối với các đơn vị2 tự bảo đảm chi thường xuyên; tự bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư nghiên cứu đề xuất với UBND huyện xem xét các điều kiện 

chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần theo Điều 4 Nghị định số 

150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ, Quyết định số 26/2021/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

b) Nghiên cứu đề xuất với UBND huyện trình UBND tỉnh ban hành, sửa 

đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí thuộc phạm vi quản lý 

để làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có 

                                           
1 Trung tâm PTQĐ, Trung tâm DVNN, Trung tâm VH, TT và Truyền thông, các đơn vị trường học trực thuộc,. 
2 Ban Quản lý dự án, Ban Quản lý rừng phòng hộ 



2 

liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Kết quả rà soát, tham mưu, đề xuất báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện 

(qua phòng Tài chính - Kế hoạch) trước ngày 19/8/2022. Giao phòng tài chính - 

Kế hoạch đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả chung của huyện gửi cấp thẩm quyền 

theo thời gian quy định. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - Chủ tịch, PCT. UBND huyện; 

  - Phòng Nội vụ, Giáo dục và đào tạo (p/h); 

  - VP: V, CV1 ; 

  - Lưu: VT. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Bảo Trung 
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