
     UBND TỈNH AN GIANG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  SỞ Y TẾ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Số: 1823/SYT-KHTC                An Giang, ngày  24  tháng  7  năm 2020 
  V/v xây dựng phương án tự chủ, 
  tự chịu trách nhiệm về tài chính 

 đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

          giai đoạn 2020 – 2022 

 

Kính gửi:  Các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy 

định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp;  

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ 

quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế 

công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh công lập; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 02 

năm 2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính 

phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 

bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-UBND, ngày 22 tháng 01 năm 2020 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành 

phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang. 

Sở Y tế đề nghị các Các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố xây dựng 

Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp 

công lập giai đoạn 2020 – 2022 theo hướng dẫn tại Thông tư số 71/2006/TT-

BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính gửi về Sở Y tế - phòng Kế hoạch tài 

chính (02 bộ) trước ngày 30/7/2020 để Sở Y tế tổng hợp báo cáo Sở Tài chính 

thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.  

(Đính kèm mẫu Phương án tự chủ) 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị nêu trên biết và thực hiện./. 

                     KT GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:            PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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