
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Văn Quan, ngày        tháng 3 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao quyền tự chủ cho Hội Đông y 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; 

Căn cứ 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 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;  

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Quan tại Tờ trình 

số 140/TTr-TCKH ngày 05/3/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao quyền tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của 

Chính phủ cho đơn vị Hội Đông y huyện Văn Quan giai đoạn 2021-2023 như sau: 

1. Về tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế 

a) Tự chủ về thực hiện nhiệm vụ:  

Hội Đông y là một tổ chức xã hội nghề nhiệp của công dân Việt Nam đang 

hành nghề Đông y, Đông dược, hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh bằng 

Đông y, thừa kế phát huy phát triển bảo tồn di sản văn hóa dân thuộc lĩnh vực 

Đông y. 

Là cơ quan ngôn luận để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước về Đông y, Đông dược và truyền bá học thuật cho Hội viên và Nhân 

dân. Giới thiệu những kinh nghiệm phòng bệnh và chữa bệnh bằng Đông y, Đông 

dược cho Nhân dân để từng bước xã hội hóa Đông y, Đông dược tại cộng đồng. 

b) Tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự: 

Xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị trình 

UBND huyện quyết định; 
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Hằng năm đơn vị xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp trình UBND huyện phê duyệt. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, 

xác định số lượng, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển dụng 

báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và 

quản lý viên chức, người lao động, thuê hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ 

của đơn vị theo quy định của pháp luật. 

Số người làm việc trong đơn vị: Theo số lượng biên chế được UBND 

huyện giao; được hợp đồng lao động khi cần thiết và đã được sự nhất trí của cấp 

có thẩm quyền. 

2. Tự chủ về tài chính 

a) Hội Đông y là đơn vị sự nghiệp khác do Nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên (theo chức năng nhiệm vụ đươc cấp có thẩm quyền giao). 

b) Nguồn tài chính của đơn vị gồm:  

Nguồn ngân sách Nhà nước cấp chi thường xuyên trên cơ sở số người làm 

việc và định mức phân bổ dự toán được UBND huyện giao, cụ thể: Kinh phí tiền 

lương, phụ cấp và các khoản trích nộp theo lương theo quy định; ngân sách Nhà 

nước năm 2021 (năm đầu của thời kỳ ổn định 2021 - 2023) thực hiện theo quyết 

định số 4455/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND huyện Văn Quan về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Các năm tiếp 

theo thực hiện theo Quyết định của UBND huyện về việc giao chỉ têu kế hoạch và 

dự toán ngân sách Nhà nước hằng năm; được điều chỉnh, bổ sung dự toán chi 

thường xuyên khi Nhà nước thay đổi nhiệm vụ và cơ chế chính sách theo quy định.  

Nguồn thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật (nếu có); 

Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên như: 

Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án, đề 

án khác; vốn đầu tư phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực 

hiện nhiệm vụ đột xuất được UBND huyện giao. 

Các nguồn viện trợ, tài trợ và nguồn khác (nếu có). 

c) Nội dung chi của đơn vị 

Chi thường xuyên: Đơn vị được sử dụng nguồn tài chính giao tự chủ để chi 

thường xuyên. Nội dung chi và mức chi được thực hiện theo quy định theo quy chế 

chi tiêu nội bộ của đơn vị nhưng tối đa không vượt quá mức chi do cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền quy định. 

Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đơn vị thực hiện theo quy định của Luật 

Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan. 

3. Sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên 
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Đơn vị thực hiện việc trích lập quỹ và sử dụng quỹ theo quy định tại khoản 3 

Điều 15 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ.  

Điều 2. Chủ tịch Hội Đông y 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 các Quyết định trước đây 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 phòng: Nội vụ, 

Tài chính - Kế hoạch huyện; Hội Đông y huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                                          
- Như Điều 4;                                                                                   

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 

 

 

 

 

 

 

 


