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UBND HUYỆN KON RẪY 
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /TCKH 

    

      Kon Rẫy, ngày      tháng      năm  
Về việc đôn đốc xây dựng và gửi phương 

án tự chủ tài chính cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập giai đoạn 2023-2025   

        

        Kính gửi: 

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện; 

- Trung tâm Chính trị huyện; 

- Trung tâm Môi trường và DV đô thị huyện; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Du lịch và Truyền 

thông huyện. 

  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ 

Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Thực hiện Văn bản số 5353/STC-QLNS ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

Sở Tài chính về việc triển khai giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập giai đoạn 2023-2025. 

Để kịp thời triển khai giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập giai đoạn 2023-2025 ngay từ đầu năm 2023 theo quy định, 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã ban hành Công văn số 655/TCKH ngày 

23 tháng 12 năm 2022 về việc đề nghị xây dựng phương án, triển khai giao 

quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023-2025. 

Trong đó, yêu cầu “Các đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 

2023-2025, lập dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định, và đề xuất phân loại 

mức độ tự chủ tài chính gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trước ngày 27 

tháng 12 năm 2022 để xem xét, cho ý kiến trình Uỷ ban nhân dân huyện để đảm 

bảo thực hiện giao quyền tự chủ ngay từ tháng 01 năm 2023”. 

Đến ngày 09 tháng 01 năm 2023, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã 

nhận được Phương án của một số đơn vị, tuy nhiên các Phương án chưa đảm 

bảo về biểu mẫu và nội dung; và một số đơn vị chưa gửi Phương án (chi tiết tại 

Phụ lục kèm theo). 

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu trình UBND huyện kịp thời giao quyền 

tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023-2025 ngay từ 
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tháng 01 năm 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum. Phòng Tài chính - 

Kế hoạch huyện đề nghị các đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính giai 

đoạn 2023-2025, lập dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định, và đề xuất phân 

loại mức độ tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, 

Thông tư số 56/2022/TT-BTC gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trước 

ngày 13 tháng 01 năm 2023 để xem xét, cho ý kiến trình Uỷ ban nhân dân 

huyện(1). 

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện báo các đơn vị biết, khẩn trương triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:        TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên;  

- UBND huyện (b/c);                                                                               

- Lưu VT. 

 

 

 

 

    Nguyễn Xuân Trung  

 

  

 

                                           
(1) - Đối với đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị xây dựng phương án 

tự chủ tài chính và đề xuất phân loại mức độ tự chủ tài chính gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

xem xét, thẩm tra. 

- Đối với các đơn vị trường trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ phương án tự chủ tài chính 

do các trường đề xuất, có trách nhiệm xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi thường xuyên năm đầu thời 

kỳ ổn định của các đơn vị trực thuộc; trong đó xác định kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ từ 

nguồn ngân sách nhà nước và từ nguồn thu phí được để lại chi (nếu có) năm đầu thời kỳ ổn định giao 

tự chủ; dự kiến phân loại các đơn vị trực thuộc theo mức tự chủ tài chính, tổng hợp phương án phân 

loại và dự toán thu, chi của các đơn vị, gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện xem xét, có ý kiến. 
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