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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /SYT-KHTC 
V/v phương án phân loại tự chủ tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

giai đoạn 2023-2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày       tháng 12 năm 2022 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

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

phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính Phủ 

về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 

2022; 

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

chính 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 ; 

Căn cứ Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Kế hoạch số 813/KH-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Tại tại Điều 1 Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 có 

nêu: « Cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh đã được cơ quan quản lý 

cấp trên quyết định giao quyền tự chủ tài chính theo quy định tiếp tục thực hiện theo 

phương án phân loại tự chủ tài chính đã được cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt 

đến hết năm 2022. Từ năm 2023 giao cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp khẩn 

trương rà soát, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc xây dựng 

phương án tự chủ tài chính thời kỳ ổn định trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê 

duyệt theo đúng quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 

số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trong đó, việc giao quyền tự chủ tài chính 

cho các đơn vị sự nghiệp công được ổn định trong thời gian 05 (năm) năm, phù hợp 

với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội. Thời kỳ ổn định tự chủ tài chính lần đầu 

được áp dụng đến năm 2025. Thời gian hoàn thành trước 31/12/2022” 

Do đó, để đảm bảo thời gian trình UBND tỉnh giao quyền tự chủ tài chính cho 

các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023-2025, đồng thời để đảm bảo cơ sở 

giao dự toán NSNN năm 2023 theo đúng quy định, Sở Y tế đề nghị các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện xây dựng phương án tự chủ tài chính thời kỳ ổn định giai đoạn 

2023- 2025 và đề xuất phân loại mức độ tự chủ theo quy tại Điều 9 Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, Điều 4 và Điều 6 Thông tư 
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56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính đảm bảo phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản 

lý nhà nước và điều kiện thực tế của đơn vị.  

2. Nội dung phương án: Đơn vị thực hiện xây dựng đầy đủ các nội dung theo 

yêu cầu tại Phụ lục số 2, Biểu mẫu báo cáo số 1, số 2 và số 3 kèm theo Phụ lục số 2 

đính kèm theo Thông tư Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài 

chính. 

3. Phương án tự chủ tài chính của đơn vị được lập thành 03 quyển kèm văn 

bản trình phê duyệt gửi về Sở Y tế chậm nhất đến ngày 15/12/2022 để Sở Y tế xem 

xét, thẩm tra, tổng hợp gửi Sở Tài chính có ý kiến, trình UBND tỉnh quyết định 

(đồng thời gửi file mềm các Biểu mẫu báo cáo số 1, số 2 và số 3 kèm theo Phụ lục 

số 2 qua địa chỉ mail: nguyenln75@gmail.com). 

Đề nghị Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo các bộ phận có liên quan khẩn trương thực 

hiện đúng nội dung và gửi về Sở Y tế đúng thời gian quy định.  

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

Nơi nhận:  
- Như trên;   

- Lưu: VT, KHTC.  

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
 

 

 

Trần Quang Hiền 
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