
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /STC-TCHCSN Bình Định, ngày         tháng 01 năm 2020 

V/v báo cáo tình hình thực hiện 

tự chủ kinh phí năm 2019 của 

các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp công lập 

 

 

   Kính gửi:  Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh 

  

Căn cứ chế độ báo cáo về kết quả thực hiện chế độ tự chủ được quy định tại 

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 biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối 

với cơ quan nhà nước; 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; Nghị định 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ 

của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, 

và các văn bản hướng dẫn có liên quan; 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện chế độ tự 

chủ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Sở 

Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh báo cáo số liệu tình hình thực hiện tự 

chủ kinh phí năm 2019 theo các biểu mẫu đính kèm: 

- Các cơ quan hành chính nhà nước: báo cáo theo Phụ lục số 01 đính kèm 

văn bản này; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập: báo cáo theo Phụ lục số 02 đính kèm theo 

văn bản này. 

Các Phụ lục trên được đăng tải trên Website của Sở Tài chính tại địa chỉ 

http://stc.binhdinh.gov.vn, đề nghị các Sở, ban, ngành khai thác để tổng hợp số liệu 

báo cáo theo đúng mẫu biểu và gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/2/2020. 

Sở Tài chính đề nghị Quý Sở, ban, ngành phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                     
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Lưu: VT, DNTH, TCHCSN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 

 

 

http://stc.binhdinh.gov.vn/
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