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An Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2020

V/v báo cáo kết quả thực hiện quyền
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài
chính năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
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 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 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 kinh phí quản lý hành chính đối
với các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 71/2014/TT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài
chính, Bộ nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí
quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập;
Để công tác tổng hợp báo cáo Sở tài chính đảm bảo về nội dung và đúng
thời gian quy định, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo đánh
giá tình hình thực hiện chế độ tự chủ năm 2020 như sau:
1. Nội dung báo cáo: các đơn vị thực hiện lập báo cáo đầy đủ số liệu, đánh
giá cụ thể từng chỉ tiêu theo yêu cầu, cụ thể:
- Đối với Chi cục Dân số KHHGĐ và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm:
lập báo cáo theo nội dung tại Mẫu số 06 ban hành kèm Thông tư liên tịch số
71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính - Bộ Nội
vụ và biểu số liệu kèm theo mẫu số 06.
- Các Bệnh viện tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật,
trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y, Trung tâm Kiểm nghiệm dược
phẩm và Mỹ phẩm: thực hiện lập báo cáo theo nội dung tại Phụ lục số 05 và Biểu
báo cáo kèm theo Phụ lục số 5 ban hành kèm Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9
tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính.

2. Thời hạn nộp báo cáo: Các đơn vị gửi báo cáo về Sở Y tế - Phòng Kế
hoạch tài chính chậm nhất đến ngày 18/01/2021 (đồng thời gửi kèm file mềm qua
địa chỉ mail: nguyenln75@gmail.com)
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung
nêu trên và gửi báo cáo đúng thời gian quy định./.
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