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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

nhân sự và tài chính của Trung tâm thẩm định dự án đầu tư  
giai đoạn 2019 - 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập; 
Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh 
vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; 

Căn cứ Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị 
định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định 
cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế 
và sự nghiệp khác; 

Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-UB-TC ngày 03 tháng 7 năm 2003 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Trung tâm thẩm định dự án đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2030; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 
2154/SKHĐT-TTTĐ ngày 18 tháng 12 năm 2018 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ 
trình số 2113/TTr-SNV ngày 26 tháng 12 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, nhân sự và tài chính của Trung tâm thẩm định dự án đầu tư  
giai đoạn 2019 - 2021, (Phương án số 33a/PA-TTTĐ ngày 12 tháng 11 năm 
2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) cụ thể như sau: 

1. Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ: 
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a) Tự chủ trong xây dựng kế hoạch hoạt động 
- Hàng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật. 
- Đơn vị tự xây dựng kế hoạch hoạt động để thực hiện nhiệm vụ, báo cáo 

cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện. 
b) Tự chủ về tổ chức thực hiện nhiệm vụ 
- Quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị, 

kế hoạch của cơ quan cấp trên giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ; 
- Tham dự đấu thầu cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lĩnh 

vực chuyên môn của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao; 
- Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp 

ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật. 
2. Quyền tự chủ về tổ chức bộ máy 
Đơn vị được quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị không 

thuộc cơ cấu tổ chức các đơn vị cấu thành theo quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền, khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật; xây dựng phương 
án sắp xếp lại các đơn vị cấu thành trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

3. Quyền tự chủ về nhân sự 
a) Đơn vị được quyết định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. 
b) Việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật 

và quản lý viên chức, người lao động, thuê hợp đồng lao động để thực hiện 
nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác theo quy định của pháp 
luật. 

c) Quy định về số lượng người làm việc: Đơn vị quyết định số lượng người 
làm việc. 

d) Trường hợp đơn vị chưa xây dựng được vị trí việc làm và cơ cấu viên 
chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc được xác định trên 
cơ sở định biên bình quân các năm trước theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

đ) Nguyên tắc, phương pháp xác định vị trí việc làm; thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục xác định vị trí việc làm và thẩm quyền quản lý vị trí việc làm trong đơn 
vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác thực hiện theo quy định của pháp luật quy 
định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

4. Về tài chính 
a) Giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư; 

Trung tâm được phân loại là đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị 
định số 16/2015/NĐ-CP và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP. 
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b) Nguồn thu phí được để lại chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định 
của đơn vị là 2.217.600 nghìn đồng. 

c) Căn cứ vào phân loại Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư và nguồn thu phí 
được để lại chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định nêu trên; Thủ trưởng đơn 
vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị theo quy định. 

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo Trung 
tâm Thẩm định dự án đầu tư thực hiện quyền tự chủ được giao tại Điều 1 Quyết 
định này. Trong trường hợp Chính phủ ban hành Nghị định quy định cơ chế tự 
chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực chuyên môn, Giám đốc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư chỉ đạo Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư xây dựng ngay 
phương án tự chủ cho phù hợp, trình cấp thẩm quyền quyết định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Các Bộ: KH&ĐT, Nội vụ, Tài chính; 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, Nội vụ, Tài chính; 
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

  
 
 

 Vương Bình Thạnh 
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