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BÁO CÁO 

 Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 

 ngày 21/6/2021 của Chính phủ 

 
 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính Phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Thực hiện Công văn số 814/STC-HCSN ngày 13/4/2022 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Sau khi rà soát tổng hợp, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng báo cáo kết quả 

triển khai tình hình triển khai Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021của Chính 

phủ về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập như sau: 

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 

Thực hiện Công văn số 1150/UBND-KT ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập, UBND huyện đã tổ chức triển khai và chuyển văn bản hướng dẫn qua 

phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffce đến các cơ quan, 

đơn vị sự nghiệp công lập, nghiên cứu tổ chức thực hiện theo Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, Quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Tuy nhiên, ngày 30/11/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 

5198/VP-KT về việc chưa thực hiện phê duyệt phương án tự chủ tài chính của các 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, 

trong đó có nội dung: “... chưa thực hiện phê duyệt phương án tự chủ tài chính của 

các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh trong khi chờ Bộ Tài chính ban 

hành Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền phê duyệt, nội dung, biểu mẫu của 

phương án tự chủ tài chính và các nội dung liên quan khác theo quy định của Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP...”. 

Do vậy, đến hết năm 2021 UBND huyện Chi Lăng đã thực hiện triển khai 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ đầy đủ theo đúng quy 

định nhưng chưa thực hiện phê duyệt lại phương án tự chủ tài chính của các đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Chi Lăng theo ý kiến chỉ đạo của UBND 

tỉnh Lạng Sơn. 

Đến ngày 22/3/2022, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn có ban hành Công văn số 

617/STC-HCSN về việc xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 
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công lập trong giai đoạn ổn định 05 năm (2022-2026). UBND huyện Chi Lăng đã 

ban hành Văn bản số 483/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). 

Ngay sau khi có văn bản của UBND huyện về việc xây dựng phương án tự 

chủ, đến ngày 31/3/2022 đã có 100% (68/68) đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn đã xây dựng phương án tự chủ tài chính và gửi báo cáo về UBND huyện đảm 

bảo đúng thời gian quy định. Hiện nay UBND huyện đã giao cho Phòng Tài chính - 

Kế hoạch thực hiện thẩm định 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 theo quy định, đồng thời dự kiến phân loại các đơn vị trực thuộc 

theo mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, trình UBND 

huyện xem xét, quyết định. 

2. Khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện 

Việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021của 

Chính phủ trên địa bàn huyện Chi Lăng cơ bản đã thực hiện đảm bảo đúng quy 

định, tuy nhiên hiện nay Bộ Tài chính chưa có Thông tư hướng dẫn một số nội 

dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh và Sở 

Tài chính chưa có văn bản hướng dẫn do vậy việc triển khai, xây dựng phương án 

và quá trình thẩm định phương án, dự kiến phân loại các đơn vị trực thuộc trên địa 

bàn còn lúng túng và gặp khó khăn. 

Trên đây là báo cáo tình hình tình hình thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP của Chính phủ của UBND huyện Chi Lăng./. 

 
 

Nơi nhận:                    
- Sở Tài chính tỉnh;    

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH (Tr). 
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