
 

 

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 6 năm 2022 
 

V/v tham gia ý kiến đối với dự 

thảo Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông 

tư số 36/2018/TT-BTC của 

Bộ Tài chính 

 

 

 

     Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 
 
 

Thực hiện Công văn số 1490/STC-HCSN ngày 18/6/2022 của Sở Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài 

chính; sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập cơ bản nhất trí với các nội dung của dự thảo Thông tư và có 

một số ý kiến cụ thể như sau: 

Tại điểm b, khoản 3, Điều 1:  

b) Bổ sung khoản 4 Điều 3 như sau: 

“4. Căn cứ phân loại đơn vị sự nghiệp công theo Phương án tự chủ tài 

chính được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, căn cứ yêu cầu thực tế, mức giá 

thực tế trên thị trường và khả năng tài chính; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được 

quyết định một số mức chi, nội dung chi theo thẩm quyền quy định tại Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn 

Nghị định”. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng đề nghị Sở Tài chính xem 

xét, tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - Phòng Tài chính - KH; 

 - Lưu: VT.   

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hà 
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