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V/v triển khai thực hiện
Thông tư số 145/2017/TTBTC ngày 29/12/2017 của Bộ
Tài chính

Bình Thuận, ngày 02 tháng 4 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Mặt trận và đoàn thể tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 26/3/2018, UBND tỉnh có Thông báo số 154/TB-UBND về việc triển
khai các văn bản của Trung ương. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ
quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tải các văn
bản của Trung ương từ Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng Thông tin
điện tử của các Bộ, ngành Trung ương để nghiên cứu và tổ chức triển khai thực
hiện theo thẩm quyền; đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì khẩn trương tham
mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.
Trong các văn bản của Trung ương đã ban hành nêu tại Thông báo số
154/TB-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh có Thông tư số 145/2017/TT-BTC
ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp
công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 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. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/02/2018 và được
áp dụng thực hiện phương án tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự
nghiệp khác từ năm 2018.
Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
triển khai thực hiện Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài
chính. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh bằng văn bản về
Sở Tài chính để hướng dẫn theo thẩm quyền quy định, trường hợp vượt thẩm quyền
Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.
Sở Tài chính để nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
triển khai thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TC-KH các huyện, TX, TP;
- Văn phòng Sở (thực hiện);
- TT Mua tài sản công (thực hiện);
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, QLNS, HCSN(Xuân).
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