
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG TÀI CHÍNH - KH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi: 
 - Ban Quản lý dự án và TTXD huyện;

      - Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện;
      - Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện;

 - Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền                                                                                              
hình huyện;
 - Các trường THCS, Tiểu học, Mẫu giáo, Mầm non công 
lập trực thuộc UBND huyện.

Thực hiện Công văn số 2713/STC-HCSN ngày 10/10/2022 của Sở Tài chính 
và Công văn số 4407/UBND-VP ngày 13/10/2022 của UBND huyện Đại Lộc về 
việc triển khai thực hiện phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 
năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam quy định một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư vốn 
ngân sách nhà nước năm 2023.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đề nghị các đơn vị căn cứ Nghị định 
60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính 
của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 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, xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị và gửi về Phòng Tài 
chính – Kế hoạch trước ngày 17/02/2023 để Phòng thẩm định và tham mưu 
UBND huyện phê duyệt phương án tự chủ của đơn vị.

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện kính đề nghị các đơn vị khẩn trương thực 
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao

V/v triển khai thực hiện phân loại 
tự chủ tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập năm 2023


		2023-02-02T15:32:39+0700
	Quảng Nam


		2023-02-02T15:39:03+0700
	Quảng Nam


		2023-02-02T15:39:37+0700
	Quảng Nam


		2023-02-02T15:39:37+0700
	Quảng Nam


		2023-02-02T15:39:38+0700
	Quảng Nam




