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UBND HUYỆN THOẠI SƠN 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH 
 

Số: 96/TCKH-NS 
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 

145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của 

Bộ Tài chính 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thoại Sơn, ngày 31  tháng 5  năm 2018 

             

               Kính gửi:   

- Ban điều hành Bến xe - tàu. 

- Ban quản lý Dự án đầu tư khu vực. 

 

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

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

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ 

quy định cơ chế tự chủ của 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 29/12/2017 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 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (gọi 

tắt là Thông tư số 145/2017/TT-BTC); 

Căn cứ Công văn số 1030/STC-HCSN ngày 14/5/2018 của Sở Tài chính 

tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài chính. 

Nay phòng Tài chính Kế hoạch triển khai việc thực hiện Thông tư số 

145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính đến các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn huyện, theo đó cần lưu ý một số nội dung chính như sau: 

 1. Về hiệu lực thi hành:  

 Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính có 

hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2018 và được áp dụng thực hiện phương án 

tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác từ năm 2018. 

 2. Về phạm vi điều chỉnh: 

 Thông tư số 145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, gồm: nông nghiệp và phát 

triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây 

dựng, lao động, thương binh và xã hội, tư pháp, sự nghiệp khác. 

 Thông tư này không điều chỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp công lập 

trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, văn hóa thể 

thao và du lịch, thông tin truyền thông và báo chí, khoa học và công nghệ. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=141/2016/N?-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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 3. Chế độ báo cáo hàng năm 

Đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác thực hiện chế độ tự chủ định kỳ 

hàng năm phải báo cáo về kết quả thực hiện chế độ tự chủ cho phòng Tài chính 

Kế hoạch để tổng hợp trước ngày 15 tháng 2 năm sau (theo Phụ lục số 5 ban 

hành kèm theo Thông tư số 145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính). 

4. Điều khoản chuyển tiếp 

a). Các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác đã được giao quyền tự 

chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 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 (Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP của Chính phủ) nếu còn trong giai đoạn ổn định thì năm 2018 

chuyển sang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

b) Các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác đã được giao quyền tự 

chủ giai đoạn 2017-2019 theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì 

tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Trường hợp trong năm 2018 đơn vị có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ hoặc có 

biến động về nguồn thu làm thay đổi mức độ tự đảm bảo kinh phí chi thường 

xuyên, đơn vị xây dựng phương án tự chủ về tài chính theo quy định tại Khoản 1 

Điều 21 của Thông tư số 145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính để trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

c) Số dư quỹ dự phòng ổn định thu nhập đã trích lập theo Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, nếu còn dư đến ngày Thông tư số 145/2017/TT-

BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành thì được chuyển vào Quỹ bổ sung 

thu nhập của đơn vị. 

5. Các nội dung còn lại không hướng dẫn tại công văn này, các đơn vị tổ 

chức thực hiện theo quy định tại Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài chính. 

 * Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị và địa phương tham khảo và tải Thông tư 

số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính trên Cổng thông tin 

của Sở Tài chính tại địa chỉ http://sotaichinh.angiang.gov.vn. 

Trên đây là hướng dẫn của phòng Tài chính Kế hoạch gửi các đơn vị sự 

nghiệp để tổ chức triển khai thực theo quy định./.  

 

Nơi nhận:         TRƯỞNG PHÒNG 
 - Như trên;                     
 - UBND huyện “để báo cáo”; 

 - LĐ phòng; 

 - Lưu: VT.                        

 

 

 

   Bùi Thị Ngọc Bích 
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