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Số:         /STC-HCSN 
 

V/v báo cáo tình hình thực hiện 

chế độ tự chủ năm 2020 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Trà Vinh, ngày         tháng  01  năm 2021 

        Kính gửi:  

 - Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy 

định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý 

hành chính đối với cơ quan nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 17/02/2015 quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 

14/06/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công 

nghệ; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chí phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác. 

Để có số liệu báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các 

cơ quan nhà nước; Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự 

chủ năm 2020 như sau: 

1. Đối với báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức khoa 

học và công nghệ: đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tổng hợp báo cáo 

đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị trực thuộc và các tổ chức 

khoa học và công nghệ năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo phụ lục số 01, 02 và biểu 

mẫu 01, 02 kèm theo phụ lục số 01, 02. 

2. Đối với báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp giáo dục - đào tạo – dạy 

nghề, y tế, văn hóa thể thao, đảm bảo xã hội và sự nghiệp khác: Các cơ quan, 

đơn vị, địa phương báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn 

vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực nêu trên năm 2020 thuộc phạm vi quản lý 

theo phụ lục số 04 và biểu mẫu 04 kèm theo phụ lục 04. 



3. Đối với báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự của cơ quan hành chính: 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp số liệu báo cáo kết quả thực hiện cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý hành chính thuộc 

phạm vi quản lý năm 2020 theo phụ lục số 06 và biểu mẫu số 06 kèm theo phụ lục 

số 06. 

4. Biểu mẫu bổ sung: 

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị đơn vị cấp I tổng hợp 

báo cáo thêm Phụ lục số 07. 

Các nội dung báo cáo nêu trên, các cơ quan, đơn vị và địa phương gửi Sở 

Tài chính trước ngày 28/02/2021 để Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính 

theo quy định. Đề nghị các đơn vị, địa phương truy cập trang tin điện tử của Sở 

Tài chính tại địa chỉ: http://stc.travinh.gov.vn (mục văn bản/văn bản của Sở Tài 

chính) để tải về. 

Sở Tài chính đề nghị lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND (b/c); 

- Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trang tin điện tử Sở Tài chính; 

- Ban GĐ Sở; 

- Phòng Quản lý Ngân sách (tổng hợp cấp huyện); 

- Lưu: VT, TC.HCSN. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Hồng Dương 

 

 

http://stc.travinh.gov.vn/
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