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Số: 1248

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/UBND-TC

V/v: Báo cáo kết quả thực hiện tự
chủ tài chính theo Nghị định số
16/2015/NĐ-CP và Nghị định số
141/2016/NĐ-CP và Nghị định số
54/2016/NĐ-CP của Chính phủ
năm 2018 (lần 2)

HỎA TỐC

Phan Thiết, ngày 19 tháng 02 năm 2019

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
thành phố;
- Mặt trận và các đoàn thể thành phố;
- UBND các phường, xã;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đề nghị của Sở Tài chính Bình Thuận tại Công văn số 435/STCHCSN ngày 29/01/2019 về việc Báo cáo kết quả thực hiện tự chủ tài chính
năm 2018 của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Chính phủ;
Ngày 30/01/2019, UBND thành phố đã ban hành Công văn số
931/UBND-TC chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Mặt trận và các
đoàn thể thành phố và UBND các phường, xã và các đơn vị sự nghiệp công lập thành
phố nghiên cứu nội dung Công văn số 435/STC-HCSN ngày 29/01/2019 nêu trên;
báo cáo kết quả thực hiện tự chủ tài chính năm 2018; gửi về UBND thành phố
(thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tổng hợp) chậm nhất là ngày
31/01/2019. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc; liên hệ Phòng Tài
chính – Kế hoạch thành phố để được hướng dẫn.
2. Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tổng hợp Báo
cáo kết quả thực hiện tự chủ tài chính năm 2018 của các đơn vị gửi về UBND
thành phố; khẩn trương tham mưu UBND thành phố báo cáo Sở Tài chính trước ngày
15/02/2019.
Tuy nhiên, đến nay các đơn vị vẫn chưa thực hiện xong ý kiến chỉ đạo nêu trên;
nay Sở Tài chính tiếp tục có Công văn số 591/STC-HCSN ngày 18/02/2019 đôn đốc
việc báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ năm 2018 của đơn vị sự nghiệp công lập
theo quy định của Chính phủ (lần 2); UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc,
khẩn trương thực hiện và tham mưu UBND thành phố báo cáo Sở Tài chính trước
ngày 20/02/2019.
* Ghi chú: File scan Công văn số 591/STC-HCSN ngày 18/02/2019 được gửi
đến các đơn vị nêu trên qua phần mềm Quản lý văn bản./.
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