
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 5 năm 2022 

V/v báo cáo kết quả xây dựng 

phương án tự chủ tài chính của đơn 

vị sự nghiệp công lập trong giai 

đoạn ổn định 05 năm (2022-2026) 

trên địa bàn huyện Đình Lập.  

 

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Công văn số 617/STC-HCSN ngày 22/3/2022 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị 

sự nghiệp công lập trong giai đoạn ổn định 05 năm (2022-2026); Ủy ban nhân 

dân huyện Đình Lập báo cáo cụ thể như sau:  

Trên cơ sở Công văn số 617/STC-HCSN ngày 22/3/2022 của Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện đã triển khai tại Công văn số 398/UBND-

TCKH ngày 24/3/2022 về việc xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị 

sự nghiệp công lập trong giai đoạn ổn định 05 năm (2022-2026) tới các cơ quan, 

đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đề nghị các đơn vị xây dựng Phương án tự 

chủ và dự kiến phân loại các đơn vị trực thuộc theo mức độ tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập gửi về UBND huyện qua Phòng Tài chính - Kế hoạch 

trước ngày 30/4/2022, Phòng Tài chính - Kế hoạch trình UBND huyện xem xét, 

quyết định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/5/2022. 

          Đến ngày 30/4/2022, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND 

huyện quản lý đã thực hiện xây dựng Phương án tự chủ gửi Phòng Tài chính - 

Kế hoạch thẩm định theo đúng thời gian, gồm 46 đơn vị (Trong đó: Số đơn vị sự 

nghiệp giáo dục đào tạo là 40 đơn vị (Trung tâm GDNN-GDTX: 01 đơn vị, các 

đơn vị trường học: 39 đơn vị); Số đơn vị sự nghiệp y tế là 01 đơn vị; Số đơn vị 

sự nghiệp văn hóa thể thao là 01 đơn vị; Số đơn vị sự nghiệp khác: 04 đơn vị. 

Ngày 25/5/2022, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã thẩm định, tổng hợp, trình 

UBND huyện tại Tờ trình số 44/TTr-TCKH và đã được UBND huyện phê duyệt 

tại Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 (có Quyết định phân loại 

đơn vị sự nghiệp kèm theo).  

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài chính tỉnh 

Lạng Sơn tổng hợp./. 

 Nơi nhận:      
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng Tài chính - KH; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Tô Thị Hiến 
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