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

Số: 4008/SGDĐT-KHTC

An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2021

V/v báo cáo đánh giá tình hình thực
hiện chế độ tự chủ của các đơn vị
sự nghiệp công lập năm 2021

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Công văn số 14478/BTC-NSNN ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài
chính về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị
quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương;
Căn cứ Công văn số 3938/STC-HCSN ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài
chính tỉnh An Giang về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chế độ tự chủ của các
đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021.
Nhằm đảm bảo có số liệu đầy đủ, chính xác để tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài
chính, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc hoàn
thiện báo cáo, cung cấp số liệu đánh giá tình hình thực hiện tự chủ năm 2021, cụ thể
như sau:
1. Nội dung
- Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị: theo Phụ lục số 01
đính kèm Công văn;
- Báo cáo các số liệu liên quan việc thực hiện tự chủ tài chính theo Nghị định số
16/2015/NĐ-CP năm 2021: theo Phụ lục số 02 đính kèm Công văn (Biểu 01, 02).
2. Hình thức, thời gian gửi báo cáo
a) Hình thức: các đơn vị gửi báo cáo bằng file ký số thông qua hệ thống iOffice,
đồng gửi file mềm về Sở GDĐT theo địa chỉ email: phongkhtc@angiang.edu.vn.
b) Thời gian: trước ngày 18 tháng 01 năm 2022.
Yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này; trong quá trình
thực hiện, có vấn đề chưa rõ, liên hệ Sở GDĐT (Phòng Kế hoạch-Tài chính, số điện
thoại 02963.857796 - bà Nguyễn Thị Sa Tuyền) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KH-TC.
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