
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:          /STC-HCSN 
Về việc thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính  

của đơn vị sự nghiệp công lập 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nam Định, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành khối tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là Nghị định số 60); 

Căn cứ Văn bản số 13257/BTC-HCSN ngày 22/11/2021 của Bộ Tài chính về việc 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Văn bản số 223/UBND-VP6 ngày 25/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nam Định về việc thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính 

phủ; 

Để đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện Nghị định số 60, Sở Tài chính đề nghị 

các Sở, ban, ngành khối tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện một số nội 

dung như sau: 

1. Tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiên cứu, triển khai Nghị định 

số 60. 

2. Về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước: 

a) Căn cứ Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 60 về khung danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; các Sở, ban, ngành khối tỉnh phối hợp với 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù 

hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương. 

b) Rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành định mức kinh 

tế - kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp 

luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch 

vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của 

Chính phủ. 

Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo 

quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 60. 

c) Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh ban hành mức thu phí cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

d) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định 

chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
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nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp 

công. 

3. Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập: 

a) Về xây dựng phương án tự chủ tài chính và giao quyền tự chủ tài chính: 

- Đơn vị sự nghiệp công xây dựng phương án tự chủ tài chính trong giai đoạn ổn 

định 05 năm, phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ quy định 

(giai đoạn 2022-2025, giai đoạn 2026-2030…) và phù hợp với kế hoạch của cơ quan có 

thẩm quyền về sắp xếp đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; dự toán thu, chi năm đầu thời 

kỳ ổn định và đề xuất phân loại mức độ tự chủ tài chính của đơn vị, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao (theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định số 60), báo cáo cơ quan quản lý cấp trên. Nội dung của phương án 

tự chủ tài chính cần xác định rõ mức độ tự chủ tài chính theo 04 nhóm đơn vị quy định 

tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số 60 (nhóm 1: tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 

nhóm 2: tự bảo đảm chi thường xuyên; nhóm 3: tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; 

nhóm 4: Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên). 

- Căn cứ phương án tự chủ tài chính do các đơn vị sự nghiệp công đề xuất, cơ quan 

quản lý cấp trên xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi thường xuyên năm đầu thời kỳ ổn định 

và xác định kinh phí chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu phí được 

để lại chi; kinh phí ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (trường 

hợp tại thời điểm thẩm định phương án tự chủ tài chính xác định được kinh phí đặt hàng 

cho đơn vị); dự kiến phân loại các đơn vị trực thuộc theo mức độ tự chủ tài chính, tổng 

hợp phương án phân loại và dự toán thu, chi của các đơn vị sự nghiệp công, có văn bản 

gửi cơ quan tài chính cùng cấp (Sở Tài chính đối với cấp tỉnh, phòng Tài chính – Kế 

hoạch đối với cấp huyện) xem xét, có ý kiến. 

- Sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan quản lý 

cấp trên xác định phân loại đơn vị, phê duyệt phương án tự chủ và trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc; phê duyệt dự toán kinh phí chi thường xuyên từ nguồn 

ngân sách nhà nước, nguồn thu phí được để lại chi; kinh phí ngân sách nhà nước đặt hàng 

cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (nếu có) cho các đơn vị theo phương án tự chủ tài chính 

năm đầu thời kỳ ổn định, đảm bảo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện giao quyền tự 

chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trước ngày 

01/7/2022. 

b) Sau mỗi thời kỳ ổn định (05 năm), các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện có trách nhiệm rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nâng mức độ tự chủ tài chính 

của các đơn vị nhóm 3 (trừ đơn vị sự nghiệp công cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ 

bản, thiết yếu, không có nguồn thu sự nghiệp) theo lộ trình như sau: 

- Chuyển ít nhất 30% số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm từ 70% đến dưới 

100% chi thường xuyên sang đơn vị nhóm 2; hằng năm, thực hiện giảm tối thiểu 2,5% 

chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước; 

- Chuyển ít nhất 30% số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm từ 30% đến dưới 

70% chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% 

chi thường xuyên; hằng năm, thực hiện giảm tối thiểu 2,5% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân 

sách nhà nước; 

- Chuyển ít nhất 30% số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm từ 10% đến dưới 

30% chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi 
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thường xuyên; hằng năm, thực hiện giảm tối thiểu 2,5% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách 

nhà nước. 

Đơn vị sự nghiệp công đã được cơ quan có thẩm quyền phân loại là đơn vị nhóm 1 

hoặc nhóm 2, tiếp tục theo các quy định về cơ chế tự chủ tài chính quy định tại Nghị định 

số 60, không được điều chỉnh phân loại sang đơn vị nhóm 3 hoặc nhóm 4 trong giai đoạn 

ổn định phân loại 05 năm hoặc sau giai đoạn ổn định 05 năm, trừ trường hợp bất khả 

kháng do nguyên nhân khách quan (như thiên tai, dịch bệnh) hoặc được cơ quan có thẩm 

quyền của Nhà nước điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của 

pháp luật dẫn đến biến động nguồn thu của đơn vị và làm thay đổi mức độ tự chủ về tài 

chính. 

4. Về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công: 

Đơn vị sự nghiệp công lập phải trích khấu hao tài sản cố định theo quy định;  số tiền 

trích khấu hao tài sản cố định được bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn 

vị. Tài sản được hình thành từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn 

tài chính hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công là tài sản, vốn của Nhà nước. Thủ trưởng 

đơn vị sự nghiệp công có trách nhiệm ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 

thuộc phạm vi quản lý. Việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết phải 

bảo đảm các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và 

thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. 

Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 

đầu tư có trách nhiệm bổ sung hồ sơ, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để triển khai việc 

giao đất đai, tài sản công theo quy định của pháp luật liên quan. 

5. Các nội dung khác: Thực hiện theo quy định của Nghị định số 60 và các văn bản 

liên quan do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng 

nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp ban hành. 

Trên đây là một số nội dung thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập; Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành khối tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

-  Như trên; 

- Phòng TC-KH các huyện, TP; 

- Website Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, TC-HCSN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Bình 
 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-24T08:18:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Thanh Bình<phamthanhbinh.tc@namdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-24T08:35:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<sotaichinh-namdinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-24T08:35:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<sotaichinh-namdinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-24T08:36:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tài chính<sotaichinh-namdinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




