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Số:         /QĐ-UBND Văn Quan, ngày       tháng 02 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Y tế 

 huyện Văn Quan giai đoạn  2021 - 2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ 

chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan tại Tờ 

trình số 111/TTr-TCKH ngày 23/02/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao quyền tự chủ đối với đơn vị Trung tâm Y tế huyện Văn Quan, 

giai đoạn 2021 - 2023 như sau: 

1. Nguồn tài chính được giao tự chủ 

a) Kinh phí tự chủ do ngân sách Nhà nước cấp. 

b) Nguồn thu sự nghiệp từ việc cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh (bao 

gồm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và viện phí Nhân dân).  

c) Nguồn thu phí theo pháp luật quy định về phí, lệ phí, được để lại chi theo 

quy định (phần để lại chi hoạt động thường xuyên nếu có). 

d) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

2. Nguồn tài chính giao không tự chủ 

a) Nguồn thu theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí được để lại theo quy 

định (phần để lại chi các hoạt động không thường xuyên nếu có). 

b) Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên 

(nếu có) gồm: kinh phí thực hiện nhiệm đặc thù, kinh phí chương trình mục tiêu 

quốc gia, kinh phí đối ứng thực hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cấp trên giao. 

c) Nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật. 
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3. Xác định mức độ tự chủ tài chính 

Năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2023 theo phân loại đơn vị sự nghiệp y tế 

quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ 

chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thì 

Trung tâm Y tế huyện Văn Quan là đơn vị tự chủ thuộc nhóm 3 (Đơn vị có nguồn 

thu sự nghiệp tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên); theo Nghị 

định số 16/2015/ND-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ thì Trung tâm Y tế 

huyện là đơn vi thuộc nhóm 4 (Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi 

thường xuyên). 

4. Nội dung thực hiện chế độ tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, nhân sự và tài chính: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và 

các văn bản khác có liên quan. 

Điều 2. Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện có trách nhiệm: 

1. Tổ chức thực hiện quyền tự chủ được giao tại Điều 1 Quyết định này. 

2. Chỉ đạo xây dựng, xem xét bổ sung quyết định phương án tự chủ của đơn 

vị khi có sự thay đổi, trình cấp có thẩm quyền quyết định đảm bảo kịp thời và phù 

hợp với quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 

24/4/2018 và được thực hiện từ 01/01/2021, ổn định đến năm 2023. Từ năm 2022 

trở đi nếu có sự thay đổi về biên chế, nhiệm vụ, kinh phí và cơ chế chính sách, Ủy 

ban nhân dân huyện sẽ xem xét quyết định điều chỉnh cho phù hợp. 

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội 

vụ, Tài chính - Kế hoạch huyện; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như Điều 4; 

- TT HU, TT HĐND huyện (B/c); 

- Kho bạc nhà nước huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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