
       ỦY BAN NHÂN DÂN
T THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân cấp cho cơ quan chủ quản quyết định

 giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
 trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13ngày 19 tháng 6 
năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Chính 
phủ quy định  cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP Ngày 10 tháng 10 năm 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 nghiệpkhác;

Căn cứ thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 
141/2016/NĐ-CP Ngày 10 tháng 10 năm 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 khác;

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Công văn số 3795/STC- HCSN  
ngày 12 tháng11 năm 2018, ý kiến tham gia của Sở Nội vụ tại Công văn số 2650/SNV-
TCBC ngày 18 tháng 9 năm 2018 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 
3751/STP- XDKTVB ngày 02 tháng 11 năm 2018.

 

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Phân cấp cho các Sở, Ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà 
Nẵng (gọi tắt là cơ quan chủ quản) quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn 
vị sự nghiệp công lập trực thuộc trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 
theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 
theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP Ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ.
 
      Điều 2. Cơ quan chủ quản có trách nhiệm gửi các quyết định giao quyền tự chủ tài 
chính của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc về sở Tài chính và Sở nội vụ để theo 
dõi, tổng hợp, báo cáo.
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      Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 12  năm 2018. 

      Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, 
Tư pháp và  Thủ trưởng các Sở, Ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 
căn cứ  Quyết định này thực hiện./.

                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                              
                                                                                               KT.CHỦ TỊCH
                                                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

   Trần Văn Miên.  


