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                                    Kính gửi:  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt Đề án tổng thể kiện toàn các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Công văn số 

912/STC-HCSN ngày 12/5/2021 của Sở Tài chính về việc xây dựng phương án 

tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022 - 2024. 

Sở Lao động Thương binh và xã hội yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở, nghiên cứu xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị 

giai đoạn 2022 - 2024 đúng quy định, cụ thể:  

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực Việc làm, Bảo trợ xã 

hội, Trẻ em, Phòng chống tệ nạn xã hội, Người có công: Thực hiện cơ chế tự 

chủ theo Nghị định 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 kinh tế khác; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 

của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của các 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 kinh tế khác. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp, y tế: Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 43/2006/NĐ-

CP ngày 25/4/2006 của Chỉnh phủ quy định quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm 

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế và tài chính chính đối với đơn 

vị sự nghiệp công lập; Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính 

phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế 

công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám, chữa bệnh 

công lập và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính 
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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. 

Phương án tự chủ tài chính của các đơn vị gửi về Sở trước ngày 

15/6/2021 để tổng hợp gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê 

duyệt theo quy định./. 

  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- GĐ Sở  (để b/c); 

- Các PGĐ Sở (để chỉ đạo); 

- Văn phòng Sở (để phối hợp); 

- Lưu: VT, KHTC. 

          

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

  

 

   Lâm Xuân Phƣơng 
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