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   UBND TỈNH HÀ GIANG 

       SỞ TÀI CHÍNH 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:            /STC-HCSN 

V/v Tập huấn Quy định cơ chế                   

tự chủ tài chính của đơn vị SNCL  

theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP   

 

               Hà Giang, ngày       tháng  9 năm 2021 

 

 

 
  

                             Kính gửi: - Các Sở, ngành khối tỉnh 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập 

- UBND các huyện, thành phố 
               

Thực hiện kế hoạch tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ quản lý chính năm 2021 

trên địa bàn tỉnh, Sở Tài chính dự kiến tổ chức khóa tập huấn thực hiện Nghị định 

số 60/2021/NĐ-CP Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập như sau: 

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo và chuyên viên ĐVDT cấp I có ĐVSN công lập trực thuộc. 

- Chủ tài khoản và kế toán các đơn vị sự nghiệp công lập khối tỉnh, huyện. 

- Phòng nghiệp vụ của Sở Tài chính. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố. 

2. Nội dung tập huấn:  

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Về thời gian: Dự kiến 02 ngày/lớp (trong quý IV/2021). 

4. Hình thức tập huấn: Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, Sở 

Tài chính thông báo cụ thể tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. 

5. Địa điểm: Tại thành phố Hà Giang (nếu tổ chức theo hình thức trực tiếp). 

6. Về chi phí khóa tập huấn:  

- Sở Tài chính đảm bảo chi phí tập huấn, chi phí phục vụ lớp học;  

- Đơn vị công tác của học viên đảm bảo: Công tác phí và các khoản chi phí 

khác của học viên theo quy định hiện hành. 

7. Đăng ký tham dự khóa tập huấn 

a) Đối với đơn vị dự toán khối tỉnh: Số lượng do các Sở chủ quản đăng ký 

(bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc); đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc UBND tỉnh đăng ký trực tiếp với Sở Tài chính. 

b) Đối với đơn vị khối huyện, thành phố: UBND các huyện, thành phố giao 

cho Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp danh sách số lượng học viên đăng ký 

gửi Sở Tài chính. 
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c) Thời hạn đăng ký gửi Sở Tài chính trước ngày 05/10/2021. 

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn 

vị có liên quan phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng TC-KH huyện, TP; 

- Lưu VT, HCSN, NS&TH. 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phùng Thị Hoa 
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