
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /UBND-TCKH Đình Lập, ngày     tháng 4 năm 2020 

V/v tham gia ý kiến đối với Hồ 

sơ đề nghị xây dựng Nghị định 

cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về quản lý, sử dụng kinh 

phí quản lý hành chính của cơ 

quan nhà nước. 

 

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn. 
 

 

 

 Thực hiện Công văn số 591/STC-HCSN ngày 03/4/2020 của Sở Tài chính 

về việc tham gia ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định cơ chế tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan 

nhà nước; Sau khi nghiên cứu Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà 

nước (thay thế Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghịđịnh số 117/2013/NĐ-CP). 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập nhất trí với các nội dung dự thảo như sau: 

1. Tờ trình xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về quản lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước của Bộ Tài 

chính. 

2. Đề cương Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản 

lý, sử dụng kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước của Bộ Tài chính. 

3. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị 

định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng kinh phí 

quản lý hành chính của Bộ Tài chính (kiến nghị lựa chọn phương án 1 đối với 05 

chính sách). 

4. Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành 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 các cơ quan nhà nước, Nghị định 

số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 130/2005/ND-CP của Bộ Tài chính.  

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như trên ; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Phòng Tài chính - KH; 

 - Lưu: VT.   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 
 

Nông Minh Cát                                      
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