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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 56 /2022/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022 

THÔNG TƯ 
Hướng dẫn một số nội dung về CO' chế ỉự chủ tài chính 

của dơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tô chức lại, 
giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

Cản cứ Nghị định số 163/20Ị6/NĐ-CP ngày 21 thárig 12 năm 2016 của 
Chính phù quy định chi tiêt thỉ hành một sô điêu của Luật Ngán sách nhả nước; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 thảng 8 nàm 2016 của Chính 
phu quy định chỉ tiết và hướng dân thi hành một sô điêu của Luật Phí và lệ phỉ; 

Càn cứ Nghị định số I5Ỉ/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 cùa 
Chinh phủ quy định chi tiêt một sô điêu cua Luật Quán lý, sứ dụng tài sàn công; 

Cân cứ Nghị định sổ 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 nám 2019 của Chính 
phu quy định giao nhiệm vụ, đặt hòng hoặc đâu thâu cung cáp sàn phâm, dịch vụ 
công sứ dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Cân cứ Nghị định số Ị Ị/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 cùa 
Chính phù quy định vẻ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; 

Căn cử Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 cùa 
Chỉnh phủ quy định quy định vé thành lập, tô chức lại, giải thê đơn vị sự nghiệp 
công lập; 

Căn cứ Nghị định sổ 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 nảm 2021 cùa Chính 
phù quy định cơ chê tự chủ tài chính cùa đơn vị sự nghiệp công lập; 

Càn cứ Nghị định số 87/2017/ND-CP ngày 26 thảng 7 nám 2017 cùa Chính 
phù quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyên hạn vù cơ câu tó chức cùa Bộ Tài chỉnh; 

Thực hiện Nghị quyết sô ỉ 16/NQ-CP ngày 5 tháng 9 nám 2022 của Chính 
phủ vê phương ủn phản loại tự chủ tài chính của đem vị sự nghiệp công lập trong 
năm 2022; 

Theo đẻ nghị cùa Vụ trường Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dân một sô nội dung vê cơ 

chê tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xứ lý tài sán, tài chính khi tô chức 
lại, giải thê đơn vị sự nghiệp cóng lập. 

Chương I 
QUV ĐỊNH CHƯNG 

Diều 1. Phạm vi diều chỉnh 

1. Thông tư này hướng dan một sô nội dung vê CƯ chê tự chù tài chính cùa 
đơn vị sự níìhiệp công lập (sau dây gọi là đơn vị sự nghiệp công) theo quy dịnh tại 
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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 (sau đây gọi là Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP); hướng dẫn về xử Ịý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thề đơn 
vị sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định sô 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 
10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thê đơn vị sự 
nghiệp công lập (sau đây gọi là Nghị định số 120/2020/NĐ-CP), gồm: 

a) Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; 

b) Phân loại mức tự chủ tài chính và giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn 
vị sự nghiệp công; 

c) Phân phối kết quà tài chính trong năm của đơn vị sự nghiệp công; 

d) Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; 

đ) Lặp dự toán, phân bổ và giao dự toán, quyết toán thu, chi kinh phí hỗ trợ 
từ ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công; 

e) Chế độ báo cáo về tình hình tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công; 

g) Xử lý tài sàn, tài chính khi tồ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công. 

2. Đối với các nội dung khác liên quan đến việc thực hiện cơ chế tự chủ tài 
chính của đcm vị sự nghiệp công (giá, phí dịch vụ sự nghiệp công sừ dụng ngân 
sách nhà nước; dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước; quàn 
lý, sử dụng vốn đầu tư công; việc phân phối sử dụng các nguồn tài chính; tự chủ về 
giao dịch tài chính và liên doanh, liên kết; hạch toán kế toán và các quy định khác), 
đơn vị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và quy định pháp 
luật có liên quan. 

3. Việc giao tài sàn cho đơn vị sự nghiệp công để thực hiện cunẹ ứng dịch 
vụ sự nghiệp công được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 Luật 
Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 
năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công, Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính 
phủ quy định trình tự, thú tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xừ lý đối 
với tài sản được xác lặp quyền sở hữu toàn dân, các văn bản khác quy định chi tiết 
thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản sửa đồi, bổ sung (nếu có). 

Việc quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật 
về đất đai và pháp luật có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đơn vị sự nghiệp công thuộc đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP. 

2. Đan vị sự nghiệp công trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Đài Truyền 
hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Viột Nam thực hiện theo quy 
định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Riêng các đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an 
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không áp dụng quy định tại Chương VI Thông tư này. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các bộ, 
cơ quan trung ương), ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau 
đây gọi là ủy ban nhân dân cấp tinh), ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô 
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là ủy ban 
nhân dân cấp huyện) và các cơ quan, tồ chức, cá nhân có liên quan. 

Điều 3. Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

1. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước: Thực 
hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. 

2. Các bộ, cơ quan trung ương trình Thủ tuớng Chính phủ ban hành hoặc sửa 
đồi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 
lĩnh vực quàn lý của bộ, cơ quan trung ương. 

Các bộ, cơ quan trung ương chịu trách nhiệm quyết định việc áp dụng danh 
mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý 
trên cơ sở danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của 
ngành, lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành; gửi Bộ Tài chính để tổng 
hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tái chính 
hàng năm của đom vị sự nghiệp công. 

3. ủy ban nhân dân cấp tỉnh cãn cứ danh mục dịch vụ sự nậhiệp công sử 
dụng ngân sách nhà nước của ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền ban 
hành, trường hợp danh mục hiện hành phù hợp với quy định tại diêm a khoản 2 
Điều 4 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quyết định việc tiếp tục thực hiện danh mục 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp có thâm quyền 
ban hành. 

Trường hợp cần thiết sửa dồi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ chi 
tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 
địa phương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 
sửa đồi, bồ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước thuộc phạm vi quàn lý của địa phương và phù hợp với khả nănẹ 
ngân sách của địa phương, gửi Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để 
giám sát trong quá trình thực hiện. 

Chương II 
QUY ĐỊNH VẺ PHÂN LOẠI, XÁC ĐỊNH MỨC Tự BÀO ĐẢM 

CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG VÀ GIAO QUYÈN 
TỤ CHỦ TÀI CHÍNH ĐÓI VƠI ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG 

Điều 4. Phân loạỉ mức tự chủ tài chính và xác định mức tự bảo đảm chi 
thường xuyên của đon vị sự nghỉệp công 

1. Đơn vị sự nghiệp công được phân loại theo mức tự chủ tài chính quy định 
tại Điều 9 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, gồm: Đơn vị tự bảo đảm chi thường 
xuyên và chi đầu tư (sau đây gọi là đom vị nhóm 1); Đơn vị tự bảo đảm chi thường 
xuyên (sau đây gọi là đơn vị nhóm 2); Đơn vị tự bảo đàm một phân chi thường 
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xuyên (sau đây gọi là dơn vị nhóm 3); Đơn vị do Nhà nước bảo đàm chi thường 
xuyên (sau đây gọi là đơn vị nhóm 4). 

2. Xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên 

Các đơn vị sự nghiệp công thực hiện xác định mức tự bảo đảm chi thường 
xuyên theo công thức như sau: 

A 
Mức tự bảo đảm chi _ X 100% 
thường xuyên (%) 

B 

Trong đó: 

a) A là tồng các khoản thu xác định mức tự chủ tài chính theo quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, bao gồm: 

- Nguồn thu từ cung cấp hoạt động dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (bao gồm cả nguồn ngân sách 
nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định); 

- Nguồn thu thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi được cơ quan 
có thẩm quyền tuyển chọn hoặc giao trực tiếp theo quy định của pháp luật về khoa 
học và công nghệ (áp dụng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập); 

- Nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi (sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với nhà 
nước) từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước; từ 
hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động liên doanh, liên kết với các tô chức, cá 
nhân theo đúng quy định của pháp luật; 

- Nguồn thu phí được đề lại chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về 
phí, lệ phí; 

- Thu từ cho thuê tài sản công (sau khi trừ các chi phí hợp lý có liên quan đến 
việc cho thuê tài sản theo quy định của pháp luật quản lý, sử dụng tải sản công và nộp 
các khoản thuế theo quy định); thu từ lãi tiền gửi ngân hàng (sau khi trừ phí dịch vụ 
ngân hàng (nếu có) và nộp thuế theo quy định); 

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

b) B là tổng các khoản chi xác định mức tự chủ tài chính theo quy định tại 
điềm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (trong đó bao gồm cả các 
khoản chi dể thực hiện nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thau cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, chi thực hiện các chính sách miễn, giảm 
học phí theo quy định, chi thường xuyên phục vụ dịch vụ thu phí theo quy dịnh). 

Một số nội dung chi xác định như sau: 

- Chi tiền lương ngạch, bậc, chúc vụ, các khoản đóng góp theo lương và các 
khoản phụ cấp do Nhà nước quy định theo số lượng người làm việc được giao hoặc 
số lượng vị trí việc làm được phê duyệt; chi tiền công theo hợp đồng vụ việc (nếu có); 

- Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi được cơ quan có thẩm 
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quyền tuyền chọn hoặc giao trực tiếp theo quy định của pháp luật về khoa học và công 
nghệ (áp dụng đối với tồ chức khoa học và công nghệ công lập); 

- Chi hoạt động chuyên môn; chi quản lý; chi bảo trì, bảo dương tài sản thường 
xuyên, chi mua sam đảm bảo hoạt động thường xuyên từ nguôn kinh phí giao tự chủ 
(không bao gồm các khoản chi theo dự án/đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
bố trí kinh phí thường xuyên không giao tự chủ) và các khoản chi thường xuyên khác; 

Các khoản chi xác định mức độ tự chủ tài chính (B) không bao gôm các 
khoản chi thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà 
nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động liên doanh, liên kết với các tổ chức, 
cá nhân; 

c) Các khoản thu, chi quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính trên 
cơ sở dự toán thu, chi tại năm kế hoạch xây dựng phương án tự chủ tài chính để 
trình cấp có thẩm quyền, có xét đến các yếu tố biến động do thay đổi chính sách, 
chế độ của Nhà nước, khả năng chi trả của các đối tượng thụ hưởng, tác động 
khách quan do thiên tai, dịch bệnh và các biến động kinh tế - xã hội bất thirờnẹ 
khác. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công chịu trách nhiệm về tính chính xác của số 
liệu báo cáo theo đúng quy định của pháp luật và dự kiến về yếu tố biến động do 
thay đồi chính sách, chế độ của Nhà nước, thiên tai, dịch bệnh, điều kiện kinh tê -
xã hội. 

3. Nguyên tắc xác định mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên 
giao tự chủ năm đau thời kỳ ồn định: 

Căn cứ dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ổn định, cơ quan quản lý cấp trên 
xác định mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên giao tự chủ năm đầu 
thời kỳ ồn định đối với đcm vị trực thuộc nhóm 3 và nhóm 4 theo nguyên tấc bằng 
phàn kinh phí còn thiếu giữa B và A (=B-A) quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 
Điều này nhưng tối đa không vượt quá tổng dự toán chi thường xuyên đã được cấp 
có thẩm quyền giao trong năm của cơ quan quản lý cấp trên. 

Điều 5. Xác định mức tự bảo đảm chỉ thường xuyên đối vói đơn vị sự 
nghiệp công trong lĩnh vực gỉáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 

Đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề 
nghiệp xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Điều 4 Thông 
tư này và các quy định sau: 

1. Các khoản thu xác định mức tự chủ tài chính (A) của đơn vị là tông các 
khoản thu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này, trong dó bao 
gồm: 

a) Nguồn thu học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 
tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ 
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí học lập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (sau đây gọi là Nghị 
định số 81/2021/NĐ-CP); 

b) Nguồn ngân sách nhà nước cấp bù đoi với các cơ sở giáo dục đào tạo và 
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giáo dục nghề nghiệp để thực hiện chính sách miễn, giảm học phí quy định tại Nghị 
định số 81/2021/NĐ-CP (căn cứ theo số lượng người thực tế đang học và dự kién 
tuyển mới tại thời điểm xây dựng phương án xác định mức tụ báo đảm chi thường 
xuyên của đơn vị); 

c) Nguồn thu từ cung cấp hoạt động dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, 
giáo dục nghề nghiệp (bao gồm cả nguồn thu từ ngân sách nhà nước đặt hàng hoặc 
đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định). 

2. Các khoản chỉ xác định mức tự chủ tài chính (B) của đơn vị là tồng các 
khoản chi theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

3. Ví dụ cụ thế về việc xác định mức tự bảo dảm chi thường xuyên của đơn 
vị sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp tại Mục 
A Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 6. Xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên đối với đơn vị sự 
nghiệp công trong lĩnh vực y tế - dân số 

Đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế - dân số xác định mức tự bảo đảm 
chi thường xuyên theo quy dịnh tại Điều 4 Thông tư này và các quy định sau: 

1. Các khoản thu xác định mức tự chủ tài chính (A) cùa đơn vị là tông các 
khoản thu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này, trong đó bao 
gồm: 

a) Nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh do Quỹ bảo hiểm y tê chi trả và từ 
người bệnh chi trả theo quy định; 

b) Nguồn thu từ cung cấp hoạt động dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực y tê - dân sô (bao 
gồm cả nguồn thu từ ngân sách nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ 
sự nghiệp công theo quy định). 

2. Các khoản chi xác định mức tự chủ tài chính (B) của đan vị là tồng các 
khoản chi theo quy định tại điềm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

3. Ví dụ cụ thề về việc xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên của đơn 
vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế - dân số tại Mục B Phụ lục sô 1 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

Điều 7. Xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên đố) vớì đơn vị sự 
nghiệp công ỉrong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

Đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ xác định mức 
tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Điều 4 Thông tư này và các quy 
định sau: 

1. Các khoản thu xác định mức tự chủ tài chính (A) của đơn vị là tống các 
khoản thu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tu này, trong đó bao gồm: 

a) Nguồn thu thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi được cơ quan 
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CÓ thấm quyền tuyển chọn hoặc giao trực tiếp theo quy định của pháp luật về khoa 
học và công nghẹ; 

b) Nguồn thu từ cung cấp hoạt dộng dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công 
nghệ (bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch 
vụ sự nghiệp công theo quy định). 

2. Các khoản chi xác định mức tự chủ tài chính (B) của dơn vị là tông các 
khoản chi theo quy định tại điểm b khoản 2 Diều 4 Thông tư này. 

3. Ví dụ cụ thể về việc xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên của đơn 
vị sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Mục c Phụ lục so 1 
ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 8. Xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên đối với đơn vị sự 
nghỉệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 

Đom vị sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác 
xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 
Thông tư này và các quy định sau: 

1. Các khoản thu xác định mức tự chủ tài chính (A) của đơn vị là tồng các 
khoản thu theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này, ừong đó bao gồm: 

a) Nguồn thu từ cung cấp hoạt động dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế 
và sự nghiệp khác (bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng hoặc đâu thầu 
cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định); 

b) Nguồn thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án theo quy định. 

2. Các khoản chi xác định mức tự chủ tài chính (B) của dơn vị là tổng các 
khoản chi theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này. 

3. Ví dụ cụ thể về việc xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên của đơn 
vị sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác tại Mục D 
Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 9. Giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công 

1. Đơn vị sự nghiệp công xây dựng phương án tự chủ tải chính và đề xuất 
phân loại mức độ tự chủ tài chính cùa đơn vị; lập dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ 
ồn định theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị dinh số 60/2021/NĐ-CP và hướng 
dẫn tại Thông tư này; báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (đơn vị dự toán cấp I) theo 
Phụ lục số 2 ban hành kcm theo Thông tư này. 

Dối với đơn vị sự nghiệp công trực thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh/ùy ban 
nhân dân cấp huyện, đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính và đề xuất phân 
loại mức độ tự chủ tài chính gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo Phụ lục số 2 ban 
hảnh kèm theo Thông tư này. 

2. Căn cứ phương án tự chủ tài chính do đon vị đề xuất, cơ quan quản lý cấp 
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trên tồng hợp, thẩm tra phương án phân loại mức độ tự chủ tài chính và dự toán thu, 
chi của các đon vị trực thuộc, gừi cơ quan tài chính cùng cấp để xem xét, có ý kiến 
theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP cùa Chính phủ; cụ thề: 

a) Đối với các dơn vị ưực thuộc Trung ương quản lý: 

- Các bộ, cơ quan trung ương xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi thường 
xuyên năm đầu thời kỳ ồn định; trong đó xác định kinh phí chi thường xuyên giao 
tự chủ từ nguồn ngân sách nhà nước và từ nguồn thu phí dược để lại chi (nếu có) 
năm đầu thời kỳ ổn định giao tự chủ; dự kiến phân loại các đơn vị trực thuộc theo 
mức tự chủ tài chính, tổng hợp phươnẸ án phân loại và dự toán thu, chi của các 
đơn vị, gửi Bộ Tài chính theo Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Bộ Tài chính xem xét, có ý kiến bằng văn bản về việc phân loại đơn vị theo 
mức tự chủ tài chính; kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ từ nguồn ngân sách 
nhà nước và từ nguồn thu phí được để lại chi (nếu có) năm đầu thời kỳ ổn định 
giao tự chủ, trẽn cơ sở kết quả thầm tra và đề nghị của các bộ, cơ quan trung ương; 

- Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan Trung ương (hoặc cơ 
quan được phân cấp quản lý đom vị sự nghiệp công) ra quyết định giao quyền tự 
chủ tài chính cho đem vị, trong đó xác định phân loại đơn vị; mức kinh phí ngân 
sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên giao tự chủ cho các đom vị (nhóm 3 và 
nhóm 4) năm đầu thời kỳ ổn định giao tự chủ; kinh phí đặt hàng; nguồn thu phí 
được để lại (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Đối với các đơn vị trực thuộc địa phương quản lý: 

- Co quan quản lý cấp trên xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi thường xuyên 
năm đầu thời kỳ ồn định của các đơn vị trực thuộc; trong đó xác định kinh phí chi 
thường xuyên giao tự chủ từ nguồn ngân sách nhà nước và từ nguồn thu phí được để 
lại chi (nếu có) nãm đầu thời kỳ ổn định giao tự chủ; dự kiến phân loại các đơn vị 
trực thuộc theo mức tự chủ tài chính, tồng hợp phương án phân loại và dự toán thu, 
chi của các đơn vị, gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo Phụ lục số 3 ban hành kèm 
theo Thông tư này; 

- Cơ quan tài chính cùng cấp căn cứ kẽt quả thâm tra và đề nghị của cơ quan 
quản lý cấp trên, xem xét, có ý kiến bang văn bản về việc phân loại đơn vị theo 
mức tự chủ tài chính; kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ từ nguồn ngân sách 
nhà nước và từ nguồn thu phí được đề lại chi (nếu có) năm đầu thời kỳ ồn định 
giao tự chủ; 

- Sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp, cơ quan quản lý cấp trên 
trình ủy ban nhân dân các cấp (hoặc cơ quan được phân cấp) quyết định giao quyền 
tự chủ cho các đơn vị trực thuộc (đối với các đơn vị thuộc tồ chức chính trị thì cơ 
quan quản lý cấp trên hoặc cơ quan được ủy quyền quyết đinh giao quyền tự chủ cho 
các đơn vị theo thẩm quyền), trong đó: xác định phân loại đơn vị; mức kinh phí ngán 
sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên giao tự chủ cho các đơn vị (nhóm 3 và nhóm 
4) năm đầu thòi kỳ ồn định giao tự chủ; kinh phí đặt hàng; nguồn thu phí được dể lại 
chi (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công trực thuộc ùy ban nhân dân cấp tỉnh/ửy ban 
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nhân dân cấp huyện, cơ quan tải chính cùng câp căn cứ phương án tự chủ tài chính 
của đcm vị báo cáo, xem xét, thẩm tra dự toán thu, chi thường xuyên giao tự chủ 
năm đầu thời kỳ ồn định của đơn vị; trong đó xác định kinh phí chi thường xuycn 
giao tự chù từ nguồn ngân sách nhà nước và từ nguồn thu phí được đê lại chi (nếu 
có) năm đầu thời kỳ ổn định giao tự chủ; dự kiến phân loại đơn vị theo mức độ tự 
chủ tải chính của đơn vị theo quy định; trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh/ủy ban nhân 
dân cấp huyện quyết định giao quyền tự chủ cho các đơn vị (áp dụng đối với đom vị 
sự nghiệp công thuộc Uy ban nhân cấp tỉnh/Uy ban nhân dân cấp huyện); 

Mau Quyết định giao quyền tự chủ tải chính cho đơn vị sự nghiệp theo Phụ lục 
số 4 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Đối với đại học vùng: 

a) Các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đại học vùng có trách nhiệm xây 
dựng phương án tự chủ tài chính và đề xuất phân loại mức độ tự chủ lài chính của 
đom vị theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi đại học vùng đề tổng hợp chung; 

b) Đại học vùng có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng phương án tự chủ tài 
chính cho toàn bộ đơn vị (bao gồm cả các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc) báo 
cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp chung phương án phân loại và dự toán 
thu, chi của các đom vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi Bộ Tài chính theo quy 
định tại điểm a Khoản 2 Điều này; 

c) Việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị thành viên, đem vị trực 
thuộc đại học vùng do đại học vùng quyết định; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo 
có ý kiến thống nhất trước khi quyết định. 

4. Giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đài 
Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam: 

a) Đối với các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: 

Căn cứ nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư này, Đài Tiếng nói Việt Nam 
và Thông lấn xã Việt Nam xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên tồng thể 
của Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tan xã Việt Nam. Trên cơ sở đó, gửi Bộ Tài 
chính phương án phân loại mức tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công 
trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trực thuộc theo phương án xác định mức 
tự bảo đảm chi thường xuyên của Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt 
Nam đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đặc thù của từng đơn vị; 

Trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền 
thông trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam đc xuât 
phương án phân loại mức độ tự chủ tài chính cao hơn mức tự chủ tài chính tổng thể 
của Dài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam 
và Thông tấn xã Việt Nam có trách nhiệm rà soát, phê duyệt phương án tự chủ tài 
chính theo đề xuất của đơn vị sự nghiệp công trực thuộc đảm bảo phù hợp; 

Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tân 
xã Việt Nam ra quyết định giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công trực 
thuộc, trong đó xác định phân loại đơn vị; mức kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 
chi thường xuyên giao tự chủ cho các đơn vị (nhóm 3 và nhóm 4) năm đầu thời kỳ 
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ổn định giao tự chủ theo quy định; kinh phí đặt hàng; nguồn thu phí được để lại chi 
(nếu có) theo Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này. 

b) Đối vói các đơn vị sự nghiệp công trong các lình vực khác: Thực hiện giao 
quyền tự chủ lài chính theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điểu này. 

5. Khi rà soát phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công trực 
thuộc, trường hợp đơn vị hoạt động khônệ hiệu quả, các Bộ, cơ quan trung ương và 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện sắp xếp tồ chức lại hoặc giải thề các đơn vị theo 
quy định tại khoản 6 Điều 35 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. 

6. Việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công được ổn 
định tron£ thời gian 05 (năm) nãm, phù hợp vói giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội. 
Thời kỳ ổn định tự chủ tài chính lần đầu được áp dụng đến năm 2025. 

Năm cuối của mỗi thời kỳ ồn định, các đơn vị báo cáo tổng kết đánh giá tình 
hình thực hiện cơ chế tự chủ của thời kỳ trước, nhiệm vụ của năm kế hoạch và thời kỳ 
tiếp theo để xây dựng phương án tự chù của thời kỳ ồn định tiếp theo, gửi cơ quan 
quản lý cấp ừên xem xét cùng với thời gian lặp dự toán ngân sách của năm kế hoạch; 

Trong thòi kỳ ồn định tự chủ tài chính, trường hợp đơn vị có thay đổi về 
chức năng, nhiệm vụ hoặc có biến động lớn về tình hình kinh tê xã hội, thay đôi 
chính sách, chế độ hoặc do nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh 
dẫn đến biến động lớn về nguồn thu hoặc nhiệm vụ chi, từ đó làm thay đôi mức độ 
tự chủ tài chính, sau khi đơn vị đã sử dụng các Quỹ được trích lập còn dư theo quy 
định nhưng cân đối thu chi của đơn vị đến cuối năm ngân sách không đảm bảo 
theo phương án tự chủ tài chính đà được phê duyệt, vào quý I của năm tiếp theo, 
dơn vị có trách nhiệm xây dựng phương án tự chủ về tài chính theo quy định tại 
khoản 1 Điều này để trình cấp có thẳm quyền xem xét, phê duyệt lại phương án tự 
chủ tài chính cho thời gian còn lại của thời kỳ ổn định. 

T'rình tự xem xét, phân loại và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự 
nghiệp công theo quy định tại Điều này. 

7. Sau mỗi thòi kỳ ồn định, các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, nâng mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị nhóm 
3 trực thuộc theo lộ trình quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. 

Chưoiìg III 

QUY ĐỊNH VẺ PHÂN PHỎI KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ QUY CHÉ 
CHI TIÊU NỘI Bộ CỦA ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG 

Điều 10. Phân phéỉ kết quả tài chính trong năm 

Kct thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường 
xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định (nếu có), nộp thuế và các khoản nộp 
ngân sách nhà nước, trích lập nguồn cải cách tiền lương theo quy định, phân chênh 
lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chù (nếu có), đon vị sự nghiệp công được 
sử dụng theo quy định tại Điều 14 (áp dụng đối với đơn vị nhóm u nhóm 2), Điều 
18 (áp dụnệ đối với dơn vị nhóm 3) và Điều 22 (áp dụn£ đối với đem vị nhóm 4) 
Nghị định so 60/2021/NĐ-CP. 'ITiông tư này quy định một so nội dung cụ thể như sau: 
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1. Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành chế độ tiền lương mới theo 
Nghị quyết sổ 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Mội nghị lần thứ bảy Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, 
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp 
(sau đây gọi là Nghị quyết số 27-NQ/TW): 

a) Quỹ tiền lương, tiền công làm cơ sở để tính trích Quỹ khen thường và 
Quỹ phúc lợi trong năm của đơn vị nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 bao gôm: 

- Tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định 
đối với đơn vị sự nghiệp công theo số lượng người làm việc trong đơn vị quy định 
tại Điều 9 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong dơn vị sự nghiệp công lặp và múc 
tiền lương cơ sở do Chính phủ quy định; tiền lương của lao động hợp đồng theo quy 
định (nếu có); 

- Tiền lương lăng thêm do nâng bậc lương theo niên hạn và nâng bậc lương 
trước thời hạn của đơn vị theo quy định (nếu có); 

- Tiền công theo hợp đồng vụ việc (nếu có); 

b) về tạm trích các Quỹ và thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm trong năm 
đối với đơn vị nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3: 

Căn cứ dự toán thu, chi của năm; kết quả hoạt động tài chính của quý trước 
(trong trường hợp quý đẩu tiên của nãm kế hoạch, đơn vị căn cứ vào kết quả hoạt 
động tài chính của quý IV năm trước liền kề), đơn vị nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 tự 
xác định chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chù hàng quý (nếu có), 
thực hiện tạm trích Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi hàng 
quý (tối đa khônp vượt quá 70% số chênh lệch thu lớn hon chi đơn vị xác định 
được theo quý) để chi trả cho người lao động theo quy định và quy chế chi tiêu nội 
bộ của đơn vị nhằm động viên kịp thời người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm 
vụ được giao. 

Ket thúc năm ngân sách, trước ngày 31 tháng 01 nãm sau, đơn vị tự xác định 
số chênh lệch thu lớn hơn chi thường xuyên giao tự chủ và trích lập các Quỹ theo 
quy định. Trong đó đối với Quỹ bô sung thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi: 

- Trường hợp đơn vị đã tạm trích các Quỹ thấp hơn số được trích lập theo 
quy định, đơn vị được tiếp tục trích bo sung để thực hiện chi trả thu nhập tăng 
thêm cho người lao động hoặc để dự phòng chi bồ sung thu nhập cho người lao 
động năm sau (đối với nội dung chi từ Quỹ bổ sung thu nhập) và chi trả các khoản 
khác từ Quỹ khen thường, Quỹ phúc lợi theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; 

- Trường hợp đơn vị đã tạm trích các Quỹ vượt quá số được trích lập theo 
quy định thì phải trừ số đã trích vượt vào nguồn Quỹ bô sung thu nhập, Quỹ khen 
thưởng và Quỹ phúc lợi của năm trước còn dư (nếu có); nếu vẫn còn thiếu thì trừ 
vào nguồn Quỹ bô sung thu nhập, Quỹ khen thường và Quỹ phúc lợi của năm sau 
hoặc trừ vào Quỹ tiền lương năm sau của đơn vị (nếu các Quỹ trên không còn nguồn). 
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Sau khi quyết toán năm của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi thực tế cao hơn số đơn vị tự xác định, 
đơn vị được tiếp tục trích lập các Quỹ và chi trả thu nhập tăng thcm theo chế độ 
quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Trường hợp số chênh lệch thu lớn 
hơn chi thực tế thấp hơn số đom vị tự xác định, số kinh phí đơn vị đã trích lập Quỹ 
bồ sung thu nhập và thanh toán thu nhập tăng thêm lớn hơn số kinh phí được trích 
lập và sử dụng (theo chế độ quy định), thì số kinh phí đã chi vượt được trừ vào 
nguồn Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi của đơn vị; ncu vẫn còn thiếu thì trừ vào 
số chênh lệch thu chi dành để trích lập Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng và 
Quỹ phúc lợi của năm sau; trường hợp năm sau không có chênh lệch thu lớn hom 
chi thì trừ vào Quỹ tiền lương của đơn vị. 

2. Ke từ thời đỉềm thực hiện chế độ tiền lương mới do Chính phủ ban hành 
theo Nghị quyết số 27-NQ/TW: 

a) Đơn vị nhóm 1 và đơn vị nhóm 2: 

- Đơn vị không trích lặp Quỹ bổ sung thu nhập, không thực hiện chi trả thu 
nhập tăng thêm từ Quỹ bổ sung thu nhập; 

- Đơn vị trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi trên cơ sở Quỹ tiền lương 
thực hiện được xác định theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

b) Đơn vị nhóm 3: 

- Đơn vị trích lập Quỹ bổ sung thu nhập theo quy định tại điểm b khoản 2 
Điều 18 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; 

- Đơn vị trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi theo quy định tại khoản 
3 Điều 18 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Quỹ tiền lương, tiền công làm cơ sở để 
trích Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 
Điều này. 

Đơn vị thực hiện tạm trích các Quỹ và chi trá thu nhập tăng thêm trong năm 
theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

3. Đối với đơn vị nhóm 4: 

a) về tạm chi thu nhập tăng thêm, chi phúc lợi và chi khen thưởng 

Căn cứ dự toán thu, chi của năm; kết quà hoạt động tài chính quý trước 
(trong trường hợp quý đầu tiên cùa năm kế hoạch, đơn vị căn cứ vào kết quả hoạt 
động tài chính của quý IV năm trước liền kề), trường hợp xét thấy dom vị có khả 
năng tiết kiệm được kinh phí; thủ trường đơn vị quyết định: 

- Tạm chi trước thu nhập tăng thêm cho người lao động theo Cịuy định và 
quy chế chi ticu nội bộ của đơn vị; mức tạm chi hàng quý cùa đơn vị tối đa không 
quá 20% quỹ tiền lương một quý của đơn vị; 

- Tạm chi trước đối với các hoạt động phúc lợi, chi khen thưởng định kỳ hoặc 
đột xuất cho lặp thể, cá nhân; 

Ket thúc năm ngân sách, trước ngày 31 thảng 01 năm sau, đom vị tự xác định 
số kinh phí tiết kiệm được: 
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- Trường hợp đơn vị dã tạm chi vượt quá số kinh phí tiết kiệm được theo 
quy định thì phải giảm trừ vào quỹ dự phòng ổn định thu nhập của đơn vị (nếu có) 
hoặc giảm trừ vào số tiết kiộm của năm sau hoặc trừ vào Quỹ ticn lương năm sau 
của dơn vị (nếu đơn vị không có số tiết kiệm của năm sau); 

- Trường hợp đơn vị đã tạm chi thấp hơn số kinh phí tiết kiệm được trong 
năm, đơn vị được tiếp tục chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động, chi khen 
thưởng, chi phúc lợi hoặc đề trích lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập cho người 
lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị; 

Sau khi quyết toán năm của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
trường hợp số kinh phí thực tiết kiệm cao hơn số đơn vị tự xác định, đơn vị được 

tiếp tục chi trả thu nhập tăng thêm hoặc chi các hoạt động phúc lợi, chi khen 
thưởng theo chế độ quy định. Trường hợp số kinh phí tiết kiệm thấp hom số đơn vị 
tự xác định, căn cứ vào quyết định của cơ quan có thấm quyền và đề n^hị của đơn 
vị, Kho bạc Nhà nuớc làm thủ tục thu hồi bằng cách trừ vào kinh phí tiết kiệm năm 
tiếp theo của đơn vị; 

b) Đối với các đơn vị có hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không 
sử dụng ngân sách nhà nước thì phải trích khấu hao tải sản cố định đối với các tài 
sản tham gia hoạt động dịch vụ và bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 
theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Đơn vị được sử 
dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đẻ sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm 
trang thiết bị, phương tiện làm việc. 

Điều 11. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ 

1. Đẻ quản Ịý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ đảm bảo công 
khai, minh bạch, đúng mục đích, tiết kiệm vả có hiệu quả, phù hợp với hoạt động 
đặc thù của đơn vị, khuyến khích người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, 
đơn vị sự nghiệp công có trách nhiệm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ làm căn cứ 
để thực hiện. 

Khi thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, đơn vị phải bảo đảm có hóa đơn, 
chứng từ họp pháp, hợp lệ theo quy định, trừ các khoản được thực hiện khoán chi 
theo quy chế chi tiêu nội bộ và quy định của pháp luật. 

2. Nội dung quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu 
chuẩn, định mức, mức chi thống nhất trong đom vị, đảm bảo phù hợp với chế độ 
chi ticu tài chính hiện hành của đơn vị sự nghiệp công và nguồn tài chính của đơn 
vị, trong đó: 

a) Đối với những nội dung chi, mức chi cần thiết cho hoạt động của đơn vị 
nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thầm quyên quy định, căn cứ tình hình thực 
té và nguồn tài chính, đơn vị xây dựng mức chi cho từng nhiệm vụ, nội dung công 
việc cho phù hợp và quy định trong quy che chi ticu nội bộ; 

b) Đối với chế độ công tác phí nước ngoài, chế độ tiếp khách nước ngoài và 
hội thảo quốc tế ở Việt Nam, đơn vị sự nghiệp công thực hiộn theo đúng các quy 
định hiện hành của Nhà nước về nội dung và mức chi; 
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Nội dung mẫu quy chế chi tiêu nội bộ theo Phụ lục số 5 ban hành kòm theo 
Thông tư này. 

3. Quy chê chi tiêu nội bộ cân được tô chức thảo luận rộng rãi, dân chủ, 
công khai trong đơn vị và có ý kiến thống nhất của tổ chức công đoàn; báo cáo cơ 
quan quàn lý cấp trẽn trước khi ban hành; 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công có thành lập Hội đồng quãn lý hoặc Hội 
đồng trường (áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp), đom 
vị trình Hội đồng quản lý/Hội đồng trường thông qua dự thào Quy chề chi tiêu nội 
bộ trước khi báo cáo cơ quan quản lý cấp trên; 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo Quy chế chi 
tiêu nội bộ của đơn vị, cơ quan quản lý cấp trên có trách nhiệm xem xét, có ý kiến 
bàng văn bản yêu cầu đơn vị điều chinh lại các nội dung chi chưa phù hợp với quy 
định cùa pháp luật; 

Sau thời hạn nêu trên, nếu cơ quan quản lý cấp trên không có ý kiến, Thủ 
trường đơn vị ký ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đê triên khai thực hiện; đông 
thời gửi cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính cùng cấp để theo dõi, giám sát 
thực hiện và Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch đề làm căn cứ 
kiềm soát chi. 

4. Thủ trưởng đơn vị căn cứ tính chất công việc, khối lượng sử dụng, tình 
hình thực hiện năm trước, Thủ trưởng đơn vị quyết định phương thức khoán chi 
phí cho từng cá nhân, bộ phặn, đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc như: sử dụng 
văn phòng phẩm, điện thoại, xăng xe, điện, nước, công tác phí vả các khoản khoán 
chi khác; kinh phí tiết kiệm do thực hiện khoán chi được xác định chênh lệch thu, 
chi và được phân phổi, sử dụng theo chế độ quy định. 

5. Chế độ quản lý, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ, nhiệm vụ chi thường xuyên không giao tự chủ, nguồn thu 
phí để lại chi nhiệm vụ không thường xuycn, nguồn vay nợ, viện trợ, nguồn khác 
(nếu có), đơn vị phải thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước 
và pháp luật hiện hành đối với từng nguồn kinh phí. 

Chương IV 
LẬP, CHÁP HÀNH DỤ TOÁN VÀ QƯYÉT TOÁN THU, CHI 

Điều 12. Lập dự toán 

1. Hàng nám, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập dự toán thu, chi ngân sách và cung cấp hoạt động dịch vụ thuộc phạm 
vi, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và Điều 
32 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, trong đó: 

a) Đối với dự toán kinh phí cung cắp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 
sách nhà nước: Căn cứ kết quả thực hiện năm trước; tình hình thu, chi hoạt động 
cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của năm hiện hành; số lượng, khối lượng dịch vụ 
và yêu cầu nhiệm vụ của năm kế hoạch; định mức kinh tế kỹ thuặt, chế độ, định 
mức chi ticu theo quy định hiện hành hoặc đơn giá dịch vụ (nếu có), đơn vị lập dự 
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toán gửi cơ quan quản lý cấp trcn. Trường hợp danh mục dịch vụ sự nghiệp công 
chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật và chưa có đơn giá được cấp có tham quyền ban 
hành, đon vị lập dự toán kinh phí nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công theo số lượng, khối lượng và định mức chi theo chế độ hiện hành. 

Kinh phí thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công 
được lập dự toán trong phần kinh phí thường xuyên giao tự chủ của đơn vị sự 
nghiệp công, trong đó ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoặc hỗ trợ 
kinh phí đề thực hiện. 

Kinh phí giao nhiệm vụ được lập dự toán trong phần kinh phí thường xuyên 
không giao tự chủ (chi thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao) theo Cịuy định tại điểm c 
khoản 1 Điều 11, điềm d khoản 1 Điều 15 và điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP. 

b) Đối với dự toán ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên giao tự chủ cho 
đơn vị nhóm 4: Đơn vị sự nghiệp công lập dự toán căn cứ tình hình thực hiện năm 
hiện hành, nhiệm vụ được cấp có thẳm quyền giao trong nãm kế hoạch, số lượng 
người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chế độ chi tiêu hiện hành; 

c) Đối với dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ: Đơn vị 
sự nghiệp công lặp dự toán theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước và khoa 
học công nghệ; 

d) Đối với dự toán thu, chi từ nguồn thu phí được để lại: Đơn vị sự nghiệp công 
lập dự toán thu chi theo quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

đ) Đối với dự toán chi thường xuyên không giao tự chủ: Đơn vị sự nghiệp công 
lập dự toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước đối với từng nguồn 
kinh phí. 

2. Đơn vị sự nghiệp công lập dự toán theo quy định tại khoản 1 Điêu này, gửi 
cơ quan quản lý cấp trên đổ xem xét, thẳm định, tồng hợp gửi cơ quan tải chính cùng 
cấp và cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

3. Đối với dự toán thu, chi cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng 
ngân sách nhà nước và các hoạt động dịch vụ khác: Đơn vị sự nghiệp công tự xây 
dựng ké hoạch, dự toán thu, chi thực hiện nhiệm vụ, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên 
để theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện. 

Điều 13. Phân bổ và giao dự toán 
Việc phân bổ và giao dự toán của cơ quan quàn lý cấp trôn cho đơn vị sự 

nghiệp công thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản 
hướng dẫn hiện hành và quy định tại Thông tư này. Trong đó: 

1. Đối với dự toán kinh phí cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sừ dụng ngân sách 
nhà nước 

Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan quản lý câp trên phân 
bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc theo quy định tại Nghị định số 
32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm 
vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách 
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nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (sau đây gọi là Nghị định số 
32/2019/NĐ-CP) và quy định sau: 

a) Căn cứ lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại khoản 3 Điều 
5 Nghị định số 60/202 1/NĐ-CP, quyết định của cấp có thẩm quyền (nếu có) và 
trong phạm vi dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, các 
bộ, cơ quan trung ương hoặc cơ quan quản lý cấp dưới theo phân cấp (đối với các 
đơn vị trực thuộc trung ương), ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan có thẩm quyền 
hoặc cơ quan quản lý cấp dưới theo phân câp (đối với các đơn vị trực thuộc địa 
phương) phân bổ và giao dự toán kinh phí ngân sách đặt hàng, đấu thầu cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho các đom vị, đồng thời 
quyết định đặt hàng cho đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, chi tiết theo từng 
danh mục dịch vụ sự nghiệp công quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này; 
chi tiết theo số lượng, khổi lượng, đơn giá được cấp có thâm quyền ban hành, kinh 
phí và các nội dung quy định khác. 

b) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành danh mục dịch vụ sự 
nghiệp cônạ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc đã ban hành, nhưng chưa có định 
mức kinh te - kỹ thuật và chưa có đơn giá được phê duyệt; các bộ, cơ quan trung 
ương, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan có thẩm quyền, hoặc cơ quan quản lý cấp 
dưới theo phân cấp thực hiện phân bổ và giao dự toán kinh phí cho đơn vị theo số 
lượng, khối lượng dịch vụ sự nghiệp công và dự toán chi thực hiện nhiệm vụ nhà 
nước giao theo quy định tại điềm c khoản 1 Điều 11, điêm d khoản 1 Điều 15 và 
điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. 

2. Đối với dự toán ngân sách nhà nước hồ trợ chi thường xuyên giao tự chủ 
cho đơn vị nhóm 3 và đơn vị nhỏm 4 (trừ đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường 
xuycn từ nguồn thu phí được đề lại chi quy định tại khoản 4 Điều này) 

a) Đối với đơn vị nhóm 3 

Căn cứ tổng dự toán chi thường xuyên được cấp có thẳm quyền giao trong 
năm, cơ quan quản lý cấp trên phân bồ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc 
căn cứ vào dự toán thu, chi năm đầu thời kỳ ôn định, quy định về giảm chi thường 
xuyên hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước theo lộ trình của Chính phủ, các yếu 
tố biến động do thay đổi chính sách, chế độ của Nhà nước, thiên tai, dịch bệnh, 
điều kiện kinh tế - xã hội và quy định tại Chương II Thông tư này; 

Đối với đơn vị nhóm 3 ừong lĩnh vực y té - dân số: Thực hiện theo quy định tại 
Điều 27, Điều 28 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Trong đó, ngân sách nhà nước hồ 
trợ kinh phí đề thực hiện các nhiệm vụ về y te dự phòng, nâng cao sức khỏe, dân 
số, an toàn thực phẳm, hoạt động của các trạm y tế xã, phường, thị trấn càn cứ theo 
số người được giao làm nhiệm vụ hoặc số lượng vị trí việc làm được phê duyệt cung 
cấp dịch vụ y té dự phòng, nâng cao sức khỏe, dân số, an toàn thực phẩm hưởng 
lương từ ngân sách nhà nuớc. 

b) Đối với đơn vị nhóm 4 

Cơ quan quán lý cấp trên phân bô và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc 
căn cứ vào quỹ tiền lương của số lượng người làm viộc hưởng lương từ ngân sách 
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nhà nước được cấp có thẳm quyền phê duyệt và áp dụng nguyên lắc, tiêu chí, định 
mức phân bồ như đối với lĩnh vực chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể của đơn vị 
cùng quy mô biên chế theo quy định của cấp có thẳm quyền và các khoản thu của 
đom vị đề xác định mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên giao tự chủ 
theo quy định tại Chương II Thông tư này. 

3. Đối với dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 

Cơ quan quản lý cấp trên phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc 
theo pháp luật về ngân sách nhà nước và khoa học công nghệ. Viộc quản lý, sử 
dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ từ ngân sách nhà nước thực 
hiện theo quy định hiện hành về khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
sử dụng ngân sách nhà nước. 

4. Đối với dự toán thu, chi từ nguồn thu phí dược để Ịại chi 

a) Cơ quan quản lý cấp trên phân bồ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc 
theo quy định pháp luật phí và lệ phí và ngân sách nhà nước, trong đó kinh phí 
thường xuyên giao tự chủ năm đầu thời kỳ ổn định phân bổ bằng mức kinh phí xác 
định theo phương án tự chủ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

Dự toán các năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định giao bằng mức chi thường 
xuyên năm trước liền kề và kinh phí tăng thêm nếu có (do tăng chế độ tiền lương, 
nhiệm vụ tăng thêm theo quyết định của cấp có thẩm quyền) hoặc trừ kinh phí 
giảm theo quy định của cấp có thẳm quyền nếu có (do giảm nhiệm vụ, giảm khác) 
trong phạm vi nguồn thu phí được để lại chi theo quy định; 

b) Trường hợp đon vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên từ nguồn thu 
phí (không có nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh; hoạt động liên doanh, liên kết và dịch vụ khác): Phân bồ và giao cả phần 
kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ do nguồn thu phí được để lại chi theo quy định 
không bảo đảm đủ chi thường xuyên (nếu có) theo phương án tự chủ được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt và điều chinh hàng năm (nếu có). 

5. Đối với dự toán chi thường xuyẽn không giao tự chủ: Cơ quan quản lý cấp 
trên phân bồ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc căn cứ dự toán được giao và 
nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi 
tiêu do cơ quan nhà nước có thẳm quyền quy định. 

6. Đối với dự toán thu, chi cung câp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng 
ngân sách nhà nước và các hoạt động dịch vụ khác: Cơ quan quản lý cấp trên không 
giao dự toán thu, chi cho các đơn vị sự nghiệp công. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp 
công quyết định dự toán thu, chi trôn cơ sở kế hoạch, chế độ, tiêu chuẩn, định mức 
chi tiêu do cơ quan nhà nước có tham quyền quy định và quy chế chi tiêu nội bộ của 
đơn vị. 

Điều 14. Thực hiện dự toán và quyết toán thu, chi 
1. Thực hiện dự toán thu, chi 

a) Đơn vị sự nghiệp công thực hiện dự toán thu, chi trong phạm vi dự toán 
được giao, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đủng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả, theo 
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quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật về phí, lệ phí; chấp 
hành nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khác theo quy định 
của pháp luật; 

b) Đối với dự toán chi thường xuyên giao tự chủ, đơn vị được điều chinh các 
nội dung chi cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, đồng thời gửĩ cơ quan cấp 
trên và Kho bạc nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch đê theo dõi quản lý, 
thanh toán và quyẽt toán; 

c) Đối với kinh phí Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP; 

d) Đối với kinh phí ngân sách nhà nước giao nhiệm vụ cho đơn vị cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá được cơ 
quan có thẩm quyền ban hành, đom vị thực hiện dự toán thu, chi như đôi vói dự 
toán chi thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 11, 
điểm d khoản 1 Điều 15 và điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP; 
không được sừ dụng để trích lập các quỹ của đan vị. 

2. Quyết toán thu, chi: Kết thúc năm ngân sách, các đơn vị sự nghiệp công 
thực hiện khóa sồ kế toán, lặp báo cáo quyết toán hàng năm đối với nguồn ngân 
sách nhà nước cấp, nguồn viện trợ, nguồn thu phí được để lại chi, các nguồn khác 
được để lại theo quy định gửi cơ quan quản lý cấp trẽn hoặc cơ quan tài chính cùng cấp 
xét duyệt, thẩm định theo quy định của pháp luật về ké toán và ngân sách nhà nước. 

Điều 15. Kiềm tra, kiểm soát hoạt động thu, chi của đơn vị sự nghiệp công 

1. Kho bạc Nhà nước các cấp thực hiện kiểm soát thu, chi của đơn vị sự 
nghiệp công theo quy định hiện hành về kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân 
sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; 

Trường hợp đon vị sự nghiệp công chưa có Quyết định giao tự chủ tài chính 
của cơ quan có thẩm quyền; chưa có quy chế chi tiêu nội bộ gửi đến Kho bạc Nhà 
nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch: Kho bạc Nhà nước thực hiện viộc kicm soát 
chi, thanh toán theo chế độ quy định hiện hành như kiểm soát chi nhiệm vụ thường 
xuyên không giao tự chủ; không thanh toán để trích lặp các quỹ của đơn vị. 

2. Trong quá trình thực hiện quyền tự chủ tài chính, đơn vi sự nghiệp công có 
trách nhiêm tự kiểm tra tình hình thực hiện ở đơn vị mình và thực hiện các quy định 
về thanh tra, kiềm toán, kiểm tra theo quy định của pháp luật liên quan. 

3. Các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân các cấp hoặc cơ quan cấp 
dưới theo phân cấp, các cơ quan nhà nước có licn quan thực hiện việc kiềm tra 
hoạt động thu, chi của các đơn vị sự nghiệp công theo quy định hiện hành và quy 
định tại Thông tư này. 

Chương V 
CHÉ Độ BÁO CÁO CỦA ĐƠN VJ sụ NGHIỆP CÔNG 

Điều 16. Chế độ báo cáo định kỳ 

1. Đơn vị sự nghiệp công thực hiện chế độ tự chủ tài chính định kỳ hàng 
năm phải báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ tài chính cho cơ quan quản lý 
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Cấp trên (các bộ, cơ quan trung ương hoặc ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc ủy ban 
nhân dân cấp huyện theo phân cấp quản lý) đề tổng hợp theo quy định tại khoản 4 
Điều 38 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP trước ngày 28 tháng 2 năm sau (theo Phụ lục 
số 6 ban hành kèm theo Thông tư này). 

2. Các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh định kỳ hàng năm 
tổ chức đánh giá về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 
theo quy định tại khoản 5 Điều 36 và khoản 5 Điều 37 Nghị định số 60/2021/NĐ-
CP, gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 3 của năm sau (theo Phụ lục 
số 7 ban hành kèm theo Thông tư này). 

3. Bộ Tài chính tồng hợp báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện cơ chế tự chù 
tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập của các bộ, cơ quan trung ương và của địa 
phương để phục vụ cho công tác quản lý và báo cáo Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính 
phù theo quy định. 

4. Trong trường hợp Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ có quy định cụ 
thể về thời hạn gửi báo cáo thì thực hiện theo quy định của Chính phủ hoặc 
Thủ tướng Chính phủ. 

5. Thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ hàng năm quy định tại Thông tư 
này là tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/01 của năm sau. 

Điều 17. Hệ thống thông tin dử liệu về tài sản công và tài chính của đơn 
vị sự nghỉệp công trong toàn quốc 

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công 

a) Cơ sờ dữ liệu quốc gia về tài sản công của đơn vị sự nghiệp công trong 
toàn quốc được quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác theo quy định tại Mục 1 
Chương XIII Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 
(sau đay gọi là Nghị định số 151/2017/NĐ-CP); Thông tư số 67/2018/TT-BTC 
ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, vận hành, 
trao đồi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và quy 
định của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm 
quản lý tài sản công; 

b) Bộ, cơ quan trung ương, ửy ban nhân dân cấp tinh có trách nhiệm chĩ 
đạo đơn vị sự nghiệp công thực hiện quy định về chế độ báo cáo theo quy định tại 
Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; thực hiện kê 
khai, cập nhật thông tin, bảo đảm kết nối, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
tài sản công theo quy định của pháp luật về quản Ịý, sử dụng tài sản công. 

2. Hộ thống thông tin dừ liệu về tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

a) Báo cáo định kỳ quy định tại Diều 16 Thông tư này được thể hiện dưới 
hình thức văn bản điện từ và gửi đến cơ quan nhận báo cáo thông qua hệ thống trục 
liên thông văn bản điện tử của Chính phủ; 

Trường hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo 
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cáo định kỳ chưa tham gia hộ thống trục liên thông văn bản điện tử của Chính phủ 
hoặc hạ tằng cơ sở dữ liệu điện tử chưa hoàn thiện đồng bộ thì thực hiện gửi báo 
cáo dưới hình thức văn bản giấy đến cơ quan nhặn báo cáo bằng một trong các 
phương thức: Gửi trực tiếp; gửi qua dịch vụ bưu chính; hoặc các phương thức khác 
theo quy định của pháp luật. 

b) Hệ thống thông tin dữ liệu về tài chính của đơn vị sự nghiệp công phải 
đảm bảo phù hợp với mô hình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính do Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định. Viộc cập nhật vào Hệ thống thông tin dữ liệu về tài 
chính của đơn vị sự nghiệp công phải được kiểm tra, phân loại, đánh giá, xử lý, 
tích hợp, số hóa và chuẩn hóa theo quy định; 

Ngoài phương thức gửi báo cáo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, các 
bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo bàng 
hình thức gửi dữ liệu qua mạng điện từ theo quy định, quy trình, quy chuẩn kỹ 
thuật do Bộ Tài chính hướng dẫn và chịu trách nhiệm về tính pháp lý, sự chính xác, 
trung thực của các dữ liệu do mình cung cấp. 

Chirơng VI 
XỬ LÝ TÀI SẢN, TÀI CHÍNH KHI TỎ CHỨC LẠI 

HOẶC GIẢI THẺ ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG 

Đỉều 18. Xử lý tàỉ sản, tài chính khi tổ chức ]ạỉ đơn vị sự nghiệp công 

1. Xử lý về tài sản 

a) Đơn vị sự nghiệp công thực hiện kiểm kê, phân loại đối với tài sản thuộc 
quyền quản lý, sử dụng của đơn vị; chịu trách nhiệm xử lý tài sản phát hiện 
thừa/thiếu qua kiềm kê theo quy định của pháp luật. Đối với tài sản không phải của 
đơn vị (tài sản nhận giữ hộ, tài sản mượn, tài sản thuê của tồ chức, cá nhân khác), 
đơn vị thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan; 

b) Đcm vị sự nghiệp công có trách nhiệm lập phương án xừ lý, báo cáo cơ 
quan quản lý cấp trên tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, gửi cơ quan thực hiện 
nhiệm vụ quản lý tái sản công cùng cấp để có ý kiến về phương án xử lý tài sản. 
Căn cứ ý kiến của cơ quan quản lý tài sản công, đơn vị hoàn thiện phương án xử lý 
lài sản để lập Đe án tổ chức lại (trong đó có phương án xử lý tài sản); trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Phương án 
xử lý lài sản phải phù hợp với hình thức xử lý tài sản theo quy định tại Luật Quản 
lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 
2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sàn 
công (sau đây gọi là Nghị định số 151/2017/NĐ-CP); 

c) Căn cử Đe án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công được câp có thâm quyên 
phê duyệt, đơn vị sự nghiệp công (pháp nhân cù) có trách nhiệm báo cáo cấp có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công xem xét, 
quyết định việc xử lý tài sản, trên cơ sở đó tổ chức xử lý tài sản. Trình tự, thủ tục, 
thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện xử lý tài sản thực hiện theo quy định 
của pháp luật về quàn lý, sử dụng tài sản công; 
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d) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công (pháp nhân cũ) dã chấm dửt hoạt động 
nhưng chưa hoàn thành việc xử lý tài sản, bộ, cơ quan trung ương, Uy ban nhân 
nhân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định giao cho đơn vị mới (pháp nhân mới) sau khi 
chia, tách, sáp nhập, hợp nhất thực hiện các công việc còn lại hoặc giao cho cơ 
quan quản lý cấp trên thực hiện các công việc còn lại; 

đ) Số tiền thu được từ xử lý tài sản công của đơn vị sự nghiệp công khi tồ 
chức lại được quàn lý, sử dụng theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 
151/2017/NĐ-CP; trường hợp đơn vị sự nghiệp công đã thực hiện quyết toán tài 
chính thì số tiền thu được từ xử lý tài sản (sau khi trừ đi các chi phí có liên quan) 
được nộp vào ngân sách nhà nước; 

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công đã chấm dứt hoạt động nhưng chưa hoàn 
thành việc xử lý tài sàn mà bộ, cơ quan trung ươnậ, ủy ban nhân nhân cấp tinh, 
cấp huyện quyết định giao cho đơn vị mới sau khi tồ chức lại xử lý tài sản thì việc 
quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xừ lý tài sản thực hiện theo quy định tại Điều 
55 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Trường hợp việc xử lý tài sản được giao cho cơ 
quan quản lý cấp trên thực hiện thì việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý 
tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật vê quản lý, sử dụng tài sản công áp 
dụng tương ứng với loại hình của cơ quan quản lý câp trên; 

e) Khi thực hiện tồ chức lại đơn vị sự nghiệp công mà đang sử dụng tài sản 
công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, đơn vị phải chấm dứt 
hợp đồng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã ký hoặc chuyển sang pháp 
nhân mới tiếp tục thực hiện hợp đồng. Đơn vị sự nghiệp công lập phương án xử lý 
đối với các lài sản đang kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đẽ tông hợp 
chung vào phương án xử lý lài sàn ưong Đe án tổ chức lại trước khi trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt Đe án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

Trường hợp phương án giao cho pháp nhân mới tiếp tục thực hiện hợp đồng 
kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì pháp nhân mới thực hiện ký lại Hợp 
đồng cho thời gian còn lại và phải kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Hợp 
đồng đã ký theo quy định của pháp luật. 

2. Xử lý về tài chính cùa đơn vị sự nghiệp công khi tổ chức lại 

Đơn vị sự nghiệp công (pháp nhân cũ) bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất phải thực 
hiện các công việc kế toán theo quy định tại Luật Ke toán và có trách nhiệm: 

a) Lặp báo cáo tài chính, báo cáo quyct toán theo quy định của chế độ kế toán 
đơn vị sự nghiệp công; 

b) Báo cáo cơ quan quản lý cấp trên (các bộ, cơ quan trung ương đối với đơn 
vị thuộc trung ương quản lý), cơ quan chủ quản cấp trcn (đối với các đơn vị thuộc 
địa phương quản lý) đổ bảo cáo cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện quyết toán hoặc 
kiểm tra, xác định các khoản kinh phí được cấp; 

c) Có vàn bản đề nghi cơ quan thuế thực hiện quyết toán hoặc kiêm tra, xác 
định các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định; 
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d) Kiểm kê số dư bằng tiền của Quỹ phát triến hoạt động sự nghiệp, Quỹ khen 
thưởng, phúc lợi, Quỹ bổ sung thu nhặp, Ọuỹ đặc thù, Quỹ khác và số dư nguồn cải 
cách tiền lương. 

3. Đơn vị sự nghiệp công (pháp nhân cũ) bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất phải 
bàn giao đày đủ, nguyên trạng tài sản, công nợ, quyền sử dụng đất, các hợp đồng kinh 
tế, các quyền, nghĩa vụ khác cho đcrn vị sự nghiệp công (pháp nhân mới) kèm theo hồ 
sơ, chứng từ có liên quan; 

Đơn vị sự nghiệp công (pháp nhân mới) hình thành sau chia, tách, sáp nhập, 
hợp nhất có trách nhiệm tiếp nhận, kế thừa toàn bộ tài sản (kể cá tải sản hư hỏng, 
kém, mất phẩm chất, không cần dùng, chờ thanh lý), các khoản công nợ phải thu, 
phải trả và các nghĩa vụ khác của đơn vị bị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất. Sau khi 
nhận bàn giao, đơn vị sự nghiệp công (mới) có trách nhiệm tiẽp tục xử lý các tồn 
tại về tài chính theo các quy định hiện hành. 

Điều 19. Xử lý tài sản, tài chỉnh khi giải thể đơn vị sự nghiệp công 

1. Xử lý về tài sản 

a) Đơn vị sự nghiệp công thực hiện kiểm kê, phân loại đối với tài sản thuộc 
quyền quản lý, sử dụng của đơn vị; chịu trách nhiệm xử lý tài sản phát hiện 
thừa/thiểu qua kiểm kê theo quy định của pháp luật. Đối với lài sản không phải của 
đơn vị (tài sản nhận giữ hộ, tài sản mượn, tài sản thuê của tô chức, cá nhân khác), 
đom vị thực hiện xử lý theo quy định của pháp luặt có liên quan; 

b) Đơn vị sự nghiệp công có trách nhiệm lập phương án xử lý, báo cáo cơ 
quan quàn lý cấp trên tồng hợp, đề xuất phương án xử lý, gửi cơ quan thực hiện 
nhiệm vụ quản lý tài sản công cùng cấp đổ có ý kiến về phương án xử lý tài sản. 
Căn cử ý kiến của co quan quản lý tài sản công, đơn vị hoàn thiện phương án xử lý 
tài sản đề lập Đề án giải thể (trong đó có phương án xử lý lài sản); trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Phương án 
xử lý tài sản phải phù hợp với hình thức xử lý tài sán theo quy định lại Luật Quản 
lý, sử dụng tải sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; 

c) Căn cứ Đề án giải thề đơn vị sự nghiệp công được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, đơn vị sự nghiệp công có trách nhiệm báo cáo câp có thâm quyền theo quy 
định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công xem xét, quyết định việc xử lý 
tải sản, trên cơ sở đó tổ chức xử lý tài sản. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định 
và tổ chức thực hiện xử lý tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, 
sử dụng tài sản công; 

d) Trường hợp đơn vị sự nghiệp công đã chấm dứt hoạt động nhưng chưa 
hoàn thành việc xử lý tài sản thì bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân nhân cấp 
tỉnh, cấp huyện quyết định giao cho cơ quan quản lý cấp trẽn thực hiện các công 
việc còn lại; 

đ) Số tiền thu được từ xử lý tài sản công của đơn vị sự nghiệp công khi giải 
thổ được quản lý, sử dụng theo quy dịnh tại Điều 55 Nghị định so 151/2017/NĐ-
CP; trường hợp đơn vị sự nghiệp công đã thực hiện quyêt toán tải chính thì sô tiên 
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thu được từ xử lý tài sản (sau khi trừ đi các chi phí có liên quan) được nộp vào 
ngân sách nhà nước; 

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công đã chấm dứt hoạt động nhưng chưa hoàn 
thành việc xử lý tài sản mà bộ, cơ quan trung ương, Uy ban nhân dân cấp tinh, cấp 
huyện guyết định giao cho cơ quan quản lý cấp trên thực hiện thì việc quản lý, sừ 
dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về 
quản lý, sử dụng tài sản công áp dụng tương ứng với loại hình của cơ quan quản lý 
cấp trên; 

e) Đơn vị sự nghiệp công khi thực hiện giải thề mà đang sử dụng tài sản 
công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết thì phải chấm dứt 
hợp đồng đã ký và lập phương án xử lý đối với các tài sản mang đi kinh doanh, cho 
thuê, liên doanh, liên kết khi chấm dứt hợp đồng đề tồng hợp chung vào phương án 
xử lý tài sản trong Đe án tổ chức lại trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 
Đe án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

2. Xử lý về tài chính của đơn vị sự nghiệp công khi giải thê 

a) Đơn vị sự nghiệp công có trách nhiệm lặp báo cáo tái chính, báo cáo quyết 
toán theo quy định của chế độ kế toán đơn vị sự nghiệp công; xây dựng Đe án giải 
thể đơn vị sự nghiệp công trình cơ quan chủ quản cấp trên phê duyệt, trong đó cần 
báo cáo cụ thể số dư bằng tiền của Quỹ phát triền hoạt động sự nghiệp, Quỹ khen 
thưởng, phúc lợi, Quỹ bồ sung thu nhập, Quỹ đặc thù, Quỹ khác và đề xuất phương 
án xử lý các khoản tài chính, công nợ của đơn vị theo nguycn tắc bảo đảm thanh 
toán hết các khoản nợ, nghTa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết 
tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công chịu 
trách nhiệm về các khoản nợ của đơn vị theo thứ tự ưu tiên thanh toán các khoản 
nợ: Nợ người lao động; nợ thuế; các khoản nợ khác; 

b) Đối với số dư bằng tiền của Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ khen 
thường, phúc lợi, Quỹ bổ sung thu nhập/Quỹ dự phòng ồn định thu nhập, Ọuỹ khác 
theo quy định và số dư nguồn cải cách tiền lương, đơn vị thực hiện như sau: 

- Số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi được sử dụng để bù đắp 
các khoản đã chi vượt chế độ cho người lao động (nếu có), chi cho người lao động 
theo chế độ quy định đối với đon vị sự nghiệp công lập, phần còn lại chia cho người 
lao động đang làm việc theo số tháng làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đồi 
(Trường hợp chưa tròn thảng và có ngày lẻ thì số ngày lẻ từ 15 ngày trờ lên được tính 
tròn 1 tháng, dưới 15 ngày không được tính). Việc chi số dư bằng tiền của các Ọuỹ cho 
người lao động được hoàn thành trước thời điểm giải thề đơn vị sự nghiệp công; 

- Số dư bằng tiền của Quỹ bồ sung thu nhập/Quỹ dự phòng ổn định thu nhập 
được chia cho người lao động đang làm việc theo Quy chế chi ticu nội bộ của đơn vị 
sự nghiệp công tối đa không quá 6 tháng lương thực hiện, phần còn lại (nếu có) được 
sử dụng đồ trả các khoản công nợ của đan vị (nếu có); 

- Số dư bằng tiền của Quỹ phát triền hoạt động sự nghiệp, các Quỹ khác theo 
quy định của pháp luật và số dư nguồn cải cách tiền lương được sử dụng đê trả các 
khoản công nợ của đơn vị (nếu có); 
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- Trong trường hợp đơn vị không còn các khoản công nợ phải trả, số dư bằng 
tiền còn lại của các Quỹ sau khi đã thực hiện các nội dung quy định tại điểm b khoản 
này được nộp vảo ngân sách nhà nước. 

c) Xừ lý các khoản nợ phải trả 

- Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm đối chiếu, xác nhận toàn bộ các 
khoản nợ phải trả các tổ chức, cá nhân (bao gồm các khoản nợ đến hạn và chưa đến 
hạn) khi xây dựng Đe án giải thể. Trường hợp đến thời điểm xây dựng Đe án giải thề 
đơn vị sự nghiệp công mà vẫn còn một số khoản nợ phải trả có đầy đủ hồ sơ nhưng 
chưa được đối chiếu, xác nhận thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công phải giải 
trình rõ nội dung các khoản nợ, xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; 
phải huy động các nguồn vốn hợp pháp để thanh toán các khoản nợ đến hạn phải trả; 

- Trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công có khó khàn về khả năng thanh toán 
các khoản nợ vay quá hạn của các tồ chức tín dụng (bao gồm cả Ngân hảng Phát triển 
Việt Nam) thì xử lý nợ theo quy định hiện hành của Nhà nước và pháp luật hiện hành 
có liên quan về xử ]ý nợ của tồ chức tín dụng; 

- Việc xử lý các khoản nợ phải trả được thực hiện theo nguyên tắc sử dụng tài 
sản bảo đảm của khoản nợ đê thanh toán bằng tài sản bảo đảm; không sử dụng ngân 
sách nhà nước để xừ lý các khoản nợ sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

Chương VII 

TỎ CHỨC THỤC HIỆN 

Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với đơn vị sự nghiệp công đã được cơ quan có thầm quyền giao tự 
chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện 
theo phương án tự chủ tài chính đà được phê duyệt và rà soát lại phương án tự chủ 
tài chính theo quy định tại Thông tư này. Trường hợp đơn vị có thay đổi về mức độ 
tự chủ tài chính, đom vị xây dựng phương án tự chủ tài chính theo quy định tại 
Thông tu này để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

2. Đối với đơn vị nhóm 4, số dư của các quỹ (nếu có) đã được trích lập từ 
năm 2021 chuyển sang (gồm: Quỹ bồ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng, phúc lợi), 
đơn vị được tiếp tục sử dụng đề chi bổ sung thu nhập, chi khen thưởng, phúc lợi 
theo quy chế chi ticu nội bộ của đơn vị. 

Điều 21. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2022. 

2. Các Thông tư sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiộu 
lực thi hành: 

a) Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài 
chính hướng dần thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 
2006 của Chính phủ quy dinh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 
nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với dơn vị sự nghiệp công lập 
(Thông tư số 71/2006AIT-BTC); Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24 tháng 9 
năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đồi, bồ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC; 



25 

b) Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính 
quy định việc thực hiện cơ chê tự chu tài chính cua tô chức khoa học và công nghẹ 
công lập; 

c) Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn cơ chê tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định sô 
141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phù quy dịnh cơ ché tự chủ 
của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. 

3. Trường hợp các văn bán dẫn chiêu tại Thông tư này được sửa đôi, bô sung 
hoặc thay the thì thực hiện theo văn bàn sửa đôi, bô sung hoặc thay thế dó. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khỏ khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị, tô chức, cá nhân phan ánh vê Bộ Tài chính đê nghiên cứu, giải quyết 
kịp thời và sửa đôi cho phù hợp./. ịj 

Noi nhộn: 
- Văn phỏng Trung ưưng Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Ọuốe Hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Vàn phòng Chính phù; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiềm toán Nhà nước; 
- Viện Kiêm sát nhân dân tối cao; 
- Các Bộ, các C Ư  quan nganu Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản I lồ Chí Minh; 
- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 
- Hội Nông dân Việt Nam; 
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam; 
- HĐND, UBND, Sờ Tài chính các tinh, thành phố trực thuộc 
trung ương; 
- Cục Kiêm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tứ Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các dơn vị thuộc Bộ Tài chinh; 
- Lưu: VT, HCSN (iáObàn)^ 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỜNG 

Thành Hirng 
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DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO 

TT Tên Phu luc 

1 Các ví dụ về cách xác dịnh mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiộp 
công lập 

2 Phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công (dùng cho đơn vị 
sự nghiệp báo cáo cơ quan quản lý cấp trên), kèm theo Biểu thuyết minh 

3 Báo cáo tổng hợp phương án phân loại tự chủ tài chính và dự toán thu, 
chi của các đơn vi sư nghỉêp giai đoan ) 

4 Quyết đinh về viêc giao quyền tư chủ lài chính cho đơn vi 

5 Nội dung mầu quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp công lập 

6 Báo cáo kết quả thưc hiện cơ chế tư chủ của đơn vi (dùng cho đơn 
vị sự nghiệp báo cáo cơ quan quản lý cấp trên) 

7 Báo cáo tình hình thực hiện cơ che tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 
công lặp hàng năm và 05 năm (dùng cho các bộ, cơ quan trung ương và 
địa phương báo cáo Bộ Tài chính) 
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Phụ lục số 1 

CÁC VÍ DỤ VÈ CÁCH XÁC ĐỊNH MỨC TỤ CHỦ TÀI CHÍNH CỦA 
ĐƠN VỊ SỤ NGHIỆP CÔNG LẬP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày ỉ 6 thảng 9 năm 2022 
cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

A. Ví dụ về việc xác định mức tự bảo đảm chỉ thường xuyên của đơn 
vị sự nghiệp công ỉrong lĩnh vực gỉáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 

1. Ví dụ 1: Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông Y: 

a) Các nguồn thu xác định mức độ tự chủ như sau (A): 

- Ngân sách nhà nước cấp bù kinh phí cho cơ sở đề thực hiện chính sách 
miễn, giảm học phí là 1.000 triệu đồng; 

- Thu học phí là 2.000 triệu đồng; 

- Thu hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước 
(NSNN) là 1.200 triệu đồng (các hoạt động phục vụ bán trú, câu lạc bộ). Chi phí để 
đảm bảo cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng NSNN là 1.000 
triệu đồng (trong đó bao gồm chi tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản 
đóng góp theo lương cho 6 người hưởng lương từ nguồn thu dịch vụ không sử 
dụng NSNN). Chênh lệch thu lớn hom chi từ hoạt động dịch vụ là 200 triệu đông. 

Như vậy, tồng cộng các nguồn thu của cơ sở Y để xác định phương án tự 
chủ là 3.200 triệu đồng (1.000 + 2.000 + 200). 

b) Các khoản chi thường xuyên giao tự chủ (B), gồm: 

- Chi tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương 
theo số người được ệiao làm nhiệm vụ hoặc số lượng vị trí việc làm được phê 
duyệt1: 4.000 triệu đồng (trong đó hưởng lương từ NSNN là 30 người, hưởng 
lương từ nguồn thu là 14 người (20 người - 6 người)); 

- Chi hoạt động chuyên môn, quản lý, chi mua sam, sửa chữa tài sản 
thường xuyên và các khoản chi thường xuycn khác: 1.700 triệu đồng. 

Như vậy, tổng cộng các khoản chi thường xuyên trong năm là 5.700 triệu đồng. 

c) Mức tự bảo đảm chi thường xuyên (A/B) được xác định như sau: 3.200 
triệu đồng/5.700 triệu đồng X 100% = 56,1%. Như vậỵ, cơ sờ giáo dục Y được 
phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bào đảm một phần chi thường xuyên (đơn 
vị nhóm 3). 

d) Xác định mức kinh phí NSNN hỗ trợ chi thường xuyên là: 5.700 triệu 
đồng - 3.200 triệu đồng = 1.500 triệu dồng. 

2. Ví dụ 2: Cơ sở giáo dục đại học (hoặc nghề nghiệp) Y: 

a) Các nguồn thu xác định mửc độ tự chủ như sau (A): 

1 số lượng vị tri việc làm dưọc phê duyệt là 50 người, trong đố hưởng lương từ NSNN là 30 người, hường luong tìr 
nguồn thu 20 người 
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- Thu học phí theo quy định của Chính phủ là 15.000 triệu đồng; 

- Thu từ ngân sách nhà nước cấp bù học phí để thực hiện chính sách miễn, 
giảm học phí theo quy định là 5.000 triệu dồng; 

- Thu từ các nhiệm vụ đào lạo do Nhà nước đặt hàng: 6.000 triệu đồng; 

- Thu từ hoạt động dịch vụ đào lạo không sử dụng NSNN là 10.000 triệu 
đồng; chi phí để đảm bảo cho hoạt động đào tạo không sử dụng ngân sách nhà 
nước là 8.500 triệu đồng (trong đó bao gồm chi tiền lương, các khoản phụ cấp và 
các khoản đóng góp theo lương cho 20 người hưởng lương từ nguồn thu dịch vụ 
không sử dụng NSNN); chênh lệch thu lớn hom chi từ hoạt động dịch vụ: 1.500 
triệu đồng; 

- Thu từ lãi tiền gửi: 500 triệu đồng. 

Như vậy, tổng cộng các nguồn thu của cơ sở Y đề xác định phương án tự 
chủ là 28.000 triệu đong (15.000 + 5.000 + 6.000 + 1.500 + 500). 

b) Các khoản chỉ thường xuyên giao tự chủ (B) gồm: 

- Chi tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương 
theo số người được giao hoặc số lượng vị trí việc làm được phê duyệt2: 15.000 triệu 
đồng (trong đó hưởng lương từ NSNN là 40 người, hưởng lương từ nguồn thu là 
80 người (100 người - 20 người)); 

- Chi hoạt động chuyên môn: 7.000 triệu đồng; 

- Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên tài sàn: 5.000 triệu đồng; 

- Các khoản chi dịch vụ công cộng, thường xuyên khác: 8.000 triệu đồng; 

Như vậy, tồng cộng các khoản chi thường xuycn trong năm là 35.000 triệu đồng. 

c) Mức tự bảo đảm chi thường xuyên (A/B) được xác định như sau: 
28.000 triệu đồng)/35.000 triệu đồng X 100% = 80%. Như vậy, cơ sở Y được 
phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bào đảm một phần chi thường xuyên (đơn 
vị nhóm 3). 

d) Xác định mức kinh phí NSNN hỗ trợ chi thường xuyên là: 35.000 triệu 
đồng - 28.000 triệu đồng = 7.000 triệu đồng. 

B. Ví dụ về việc xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên của đơn 
vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế - dân số 

1. Ví dụ 3: Bệnh viện H có chức nảng khám chữa bệnh: 

a) Nguồn thu xác định mức độ tự chủ như sau (A): 

- Thu từ dịch vụ khám chữa bệnh do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả (trên cơ sở số 
liệu đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội thống nhất quyết toán cùa năm trước và dự 
kién số lượt người khám chữa bệnh tại thời điểm xây dựng phương án): 50.000 
triệu đồng; 

2 số lượng vị trí việc làm được phẽ duyệt là 140 người, trong dó hưởng lương từ NSNN là 40 người, hưởng lượng từ 
nguồn thu 100 người 
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- Thu từ dịch vụ khám chữa bệnh do người bệnh chi trả: 20.000 triệu đồng; 

- Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ khám chừa bệnh theo ycu cầu, thu từ 
hoạt động liên doanh, liên kết sau khi nộp thuế: 40.000 triệu đồng. Chi phí để thực 
hiện các hoạt động dịch vụ khám chừa bệnh theo yêu câu, liên doanh, licn kết: 
30.000 triệu đồng (trong đó bao gồm chi tiền lương, các khoản phụ cấp và các 
khoản đóng góp theo lương cho 60 người hường lương từ nguồn thu dịch vụ 
không sử dụng NSNN); Chênh lệch thu lớn hơn chi từ hoạt động dịch vụ là 10.000 
triệu đồng; 

- Thu từ hoạt động từ nhà thuốc sau khi nộp thuế 10.000 triệu đồng, Chi phí 
hoạt động nhà thuốc là 9.000 triệu đồng (trong đó bao gồm chi tiền lương, các 
khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho 15 người hường lương từ 
nguồn thu dịch vụ không sử dụng NSNN); Chênh lệch thu lớn hơn chi từ hoạt động 
của nhà thuốc 1.000 triệu đồng; 

- Thu từ cho thuê địa điểm trông giữ xe, cho thuê địa điểm nhà ăn, căng tin 
(sau khi trừ các chi phí hợp lý có liên quan đến việc cho thuê tải sản theo quy định 
của pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công): 3.000 triệu đồng; 

- Thu lãi tiền gửi ngân hàng (sau khi trừ phí dịch vụ ngân hàng, nếu có và 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp): 1.000 triệu đồng; 

Như vậy, tồng cộng các nguồn thu của Bệnh viện H để xác định phương án 
tự chủ là: 50.000 + 20 000 + 10.000 + 1.000 + 3.000 + 1.000 = 85.000 triệu đồng. 

b) Các khoản chi thường xuyên giao tự chủ (B) gồm: 

- Chi tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo chỉ tiêu số người làm 
việc được giao hoặc số lượng vị trí việc làm được phê duyệt3(trong đó hưởng 
lương từ NSNN là 100 người, hưởng lương từ nguồn thu là 125 người (200 
người - 60 người-15 người)); tiền công theo hợp đồng vụ việc: 20.500 triệu đồng; 

- Chi thuê chuyên gia, bác sỹ, giáo sư tuyến ưến (nếu có): 1.000 triệu đồng; 

- Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý: 60.000 triệu đồng; 

- Chi phí dịch vụ thuê ngoài (bảo vệ, dịch vụ vệ sinh...): 7.000 triệu đồng; 

- Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tái sản thường xuyên: 15.000 triệu 
đồng; 

- Các khoản chi khác (điện, nước, vãn phòng phẩm....): 10.000 triệu đồng; 

Như vậy, tồng cộng các khoản chi thường xuyên trong năm của Bệnh viện H 
là: 20.500 + 1.000 + 60.000 + 7.000 + 15.000 + 10.000 = 113.500 triệu dồng. 

c) Mức tự đàm bảo chi thường xuyên (A/B) được xác định nhu sau: 85.000 
triệu đồng/113.500 triệu đồng X 100% = 74,8%. Như vậy, Bệnh viện H được phân 
loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn vị 
nhóm 3). 

? số lượng vị trí việc làm đuợc phê duyệt là 300 người, trong dó hưởng lương từ NSNN là 100 người, hường lương từ 
nguồn thu 200 nguời 
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d) Xác định mức NSNN cấp hỗ trợ cho Bệnh viện H là: 113.500 triệu đồng -
85.000 triệu đồng = 28.500 triệu đồng. 

2. Ví dụ 4: Trung tâm y tế K có chức năng dự phòng và chức năng 
khám bệnh, chừa bệnh. 

Trung tâm K có số thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh và các dịch vụ khác 
của Trung tâm chưa đảm bảo được chi thường xuyên cho hoạt động khám, chữa 
bệnh. 

a) Nguồn thu xác định mức độ tự chủ (A) như sau: 

- Thu từ hoạt động dự phòng: 200 triệu đồng; 

- Thu từ hoạt động dân số: 0 đồng; 

- Thu từ hoạt động khám, chữa bệnh của ừạm y tế: 100 triệu đồng (số thu đă 
trừ chi phí trực tiếp; không trừ chi phí tiền lương, tiền công); 

- Các khoản thu hệ điều trị (khám, chữa bệnh): 30.200 triệu đồng, bao gồm: 

+ Thu từ dịch vụ khám chữa bệnh do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả (trên cơ sở số 
liệu đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội thống nhất quyết toán của năm trước và dự 
kiến số lượt người khám chữa bệnh tại thời điểm xây dựng phương án): 28.000 
triệu đồng; 

+ Thu từ dịch vụ khám chữa bệnh do người bệnh chi trả: 1.654 triệu đồng; 

+ Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, nhà 
thuốc, thu từ hoạt động liên doanh, liên kết sau khi nộp thuế: 1.422 triệu đồng; chi 
phí để thực hiện các hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, nhà thuốc, 
liên doanh, liên kết: 876 triệu đồng (ừong đó bao gồm chi tiền lương, các khoản 
phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho 10 người hưởng lương từ nguồn 
thu dịch vụ không sử dụng NSNN); chênh lệch thu lớn hơn chi từ hoạt động dịch 
vụ theo yêu cầu, nhà thuốc, liên doanh liên kết là 546 triệu đồng; 

Như vậy, tồng cộng các nguồn thu của Trung tâm y tẽ K là 30.500 triệu đông 
(= 200 + 100 + 30.200). 

b) Các khoản chi thường xuyên giao tự chủ (B) gồm: 

- Chi nhiệm vụ cung cấp dịch vụ y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe, dân số, 
an toàn thực phẩm là 16.910 triộu đồng; bao gồm: 

+ Chi tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoán đóng góp theo chỉ tiêu số 
người được giao làm nhiệm vụ hoặc số lượng vị trí việc làm được phê duyệt (60 
người) cung cấp dịch vụ y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe, dân sô, an toàn thực 
phẩm hưởng lương từ NSNN là 10.850 triệu đồng; 

+ Chi các khoản dịch vụ công cộng trôn cơ sở số thực tế năm liên kẽ, có tính 
yếu tố tăng giảm trong năm đầu giai đoạn ổn định (điện, nước, nhiên liệu, vệ sinh, 
thông tin liên lạc); công tác phí; vãn phòng phẩm; nghiệp vụ chuyên môn; sửa 
chữa, mua sẳm tài sản thường xuyên: 5.900 triệu đồng; 

+ Chi khác: 160 triệu đồng; 
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- Chi hộ điều tri (khám, chữa bệnh): 42.600 triệu đồng, bao gồm: 

+ Chi tiền lương, các khoản phụ cấp, dóng góp theo chỉ tiêu số người làm 
việc được giao hoặc số lượng vị trí việc làm được phê duyệt'1 (trong dó hường 
lương từ NSNN là 90 người, hưởng lương từ nguồn thu là 100 người (110 người 
- 10 người)); tiền công theo hợp đồng vụ việc: 18.700 triệu đồng; 

+ Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý: 16.400 triệu đồng; 

+ Chi phí dịch vụ thuê ngoài (bảo vệ, dịch vụ vệ sinh...): 1.500 triộu đồng; 

+ Chi mua sam, sửa chừa, bảo dưỡng tải sản thường xuyên: 4.000 triộu 
đồng; 

+ Các khoản chi khác (điện, nước, văn phòng phẩm...): 2.000 triệu đồng; 

Như vậy, tồng cộng các khoản chi thường xuyên trong năm của Trung tâm y 
tế K là 59.510 triệu đồng (16.910 + 42.600). 

c) Mức tự đảm bào chi thường xuyên (A/B) của Trung tâm y tế K được xác 
định như sau: 30.500 triệu đồng/59.510 triệu đồng X 100% = 51,2%. Như vậy, 
Trung tâm y tế K được phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi 
thường xuyên (đơn vị nhóm 3). 

d) Xác định mức NSNN cấp và hỗ trợ cho Trung tâm y tế K là 29.010 triệu 
đồng, gồm: 

- Kinh phí NSNN đảm bào cho nhiệm vụ y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe, 
dân số, an toàn thực phẩm, NSNN cấp là (16.910 triệu đồng - 200 triệu đồng - 100 
triệu đồng) = 16.610 triệu đồng; 

- Đối với nhiệm vụ khám bệnh, chừa bệnh của Trung tâm, NSNN hỗ trợ ỉà: 
42.600 triệu đồng - 30.200 triệu đồng = 12.400 triệu đồng; 

3. Ví dụ 5: Trung tâm y tế M có chức năng dự phòng và chức năng 
khám bệnh, chữa bệnh. 

Trung tâm có số thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh và các dịch vụ khác của 
Trung tâm đảm bảo được chi thường xuyên cho hoạt động khám, chừa bệnh: 

Giả định Trung tâm có nguồn thu và chi cung cấp dịch vụ y tế dự phòng, 
nâng cao sức khỏe, dân số, an toàn thực phâm như ví dụ 4 nhưng có các khoản 
thu hộ điều trị (khám, chừa bệnh) là 45.000 triệu đồng; chi hệ điều trị (khám, 
chữa bệnh) là 42.600 triệu đong; 

Theo đó, tồng cộng các nguồn thu của Trung tâm M là 45.300 triệu đông 
(45.000+200+100); Tổng các khoản chi thường xuycn trong năm của Trung tâm là 
59.510 triệu đồng (42.600+16.910); 

Như vậy, ncu xác định mức độ tự chủ tổng thề của Trung tâm thì Trung 
tâm M được phân loại là đơn vị nhóm 3 (Mức tự đảm báo chi thường xuycn 
(A/B) là 45.300 triệu đồng/59.510 triệu đồng X 100% = 76,1%). Tuy nhiên, Trung 

4 số lượng vị trí việc làm được phê duyệt là 200 nguòi, trone dó hưởng lương từ NSNN lã 90 người, hưởng lưưng từ 
nguồn thu 110 người 
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tâm M đă đảm bảo được chi thường xuyên cho hoạt động khám, chữa bệnh 
(A/B=45.000/42.600 X 100%=105,6%). Do đó, theo quy định tại Điều 28 Nghị 
định số 60/2021/NĐ-CP, Trung tâm M được phân loại là đơn vị sự nghiệp công 
tự bào đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 2). 

NSNN hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm M để thực hiện các nhiệm vụ về y tế 
dự phòn£, nâng cao sức khòe, dân số, an toàn thực phẩm, hoạt động của các 
trạm y tế xã, phường, thị trấn căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị 
định sổ 60/2021/NĐ-CP là: 16.910 triệu đồng - 200 triệu đồng - 100 triệu đồng 
= 16.610 triệu đồng (số người được giao làm nhiệm vụ hoặc số lượng vị trí việc 
làm được phê duyệt cung cấp dịch vụ y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe, dân số, an 
toàn thực phẩm hưởng lương từ NSNN là 60 người được xác định theo các vãn bản 
của cắp có thẩm quyền giao trước khi phân loại theo quy định tại Nghị định số 
60/2021/NĐ-CP và Thông tư này). 

Trung tâm M được quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và phân phối kết 
quả tài chính trong năm theo quy định của đơn vị nhóm 2. 

4. Ví dụ 6: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh G là đơn vị thuộc lĩnh 
vực y tế dự phòng. 

a) Nguồn thu xác định mức độ tự chủ (A) như sau: 

- Thu từ dịch vụ khám chữa bệnh do Quỹ bảo hiểm y tế chi trả (trên cơ sở 
số liệu đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội thống nhất quyết toán của năm trước 
và dự kiến số lượt người khám chữa bệnh tại thời điểm xây dựng phương án): 
2.200 triệu đồng; 

- Thu từ dịch vụ khám chữa bệnh do người bệnh chi trả: 800 triệu đồng; 

- Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ khám chừa bệnh theo yêu cầu, nhà 
thuốc sau khi nộp thuế: 1.200 triệu đồng; chi phí để thực hiên các hoạt động dịch 
vụ khám chữa bệnh theo yêu càu, nhà thuốc: 900 triệu đồng (trong đó bao gồm chi 
tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho 6 người 
hưởng lương từ nguồn thu dịch vụ không sử dụng NSNN); chênh lệch thu lớn hom 
chi từ hoạt động dịch vụ là 300 triệu đồng; 

- Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng sau khi 
nộp thuế: 300 triệu đồng. 

Như vậy, tồng cộng các nguồn thu của Trung tâm G là 3.600 triệu đồng 
(2.200 + 800 + 300 + 300). 

b) Các khoản chi thường xuyên giao tự chủ (B) gồm: 

- Chi tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo 
số người được giao làm nhiệm vụ hoặc số lượng vị trí viộc làm được phê duyệt5 

(trong đó hưởng lương từ NSNN là 45 người, hường lương từ nguôn thu là 14 
người (20 người - 6 người)) ỉà 7.700 triệu đông; 

1 số lượng vị tri việc làm dưục phê duyệt là 65 người, trong đó hưởng lương íừ NSNN là 45 nguời, hường lương tù 
nguồn thu 20 người 
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- Chi dịch vụ công cộng, mua sắm, sửa chữa, bảo dường lài sản thường 
xuyên: 3.150 triệu đồng; 

- Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý và chi khảc: 2.200 triệu đồng. 

Như vậy, tồng cộng các khoản chi thường xuyên trong năm của Trung tâm 
G là 13.050 triệu đồng (7.700 + 3.150 + 2.200). 

c) Mức tự đảm bảo chi thường xuyên (A/B) của Trung tâm G được xác định 
như sau: 3.600 triệu đồng/13.050 triệu đồng X 100% = 27,5%. Như vậy, Trung tâm 
G được phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đàm một phần chi thường 
xuyên (đơn vị nhóm 3). 

d) Xác định mức NSNN cấp và hỗ trợ cho Trung tâm G là 13.050 triệu đồng -
3.600 triệu đồng = 9.450 triệu đông. 

c. Ví dụ về việc xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên của đơn 
vị sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

1. Ví dụ 7: Viện Nghiên cứu Z: 

a) Các nguồn thu xác định mức độ tự chủ như sau (A): 

- Thu từ các nhiệm vụ khoa học công nghệ được cơ quan có thẩm quyền 
giao trực tiếp qua tài khoản dự toán của đơn vị là 5.000 triệu đồng; 

- Thu từ các nhiệm vụ khoa học công nghệ thông qua hoạt động tuyền chọn, 
ký hợp đồng với các đơn vị khảc là 3.000 triộu đồng; 

- Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân 
sách nhà nước, hợp tác, liên doanh, liên kết về khoa học và công nghệ: 15.000 triệu 
đồng; chi phí đế thực hiện các hoạt động dịch vụ, hợp tác, liên doanh liến kết: 
13.000 triệu đồng (trong đó bao gồm chi tiền lương, các khoản phụ cấp và các 
khoản đóng góp theo lương cho 20 người hưởng lương từ nguồn thu dịch vụ 
không sử dụng NSNN); chênh lệch thu lớn hơn chi từ hoạt động dịch vụ là 2.000 triệu 
đồng; 

Như vậy, tổng cộng các nguồn thu của Viện đề xác định phương án tự chủ là 
10.000 triệu đong (5.000 + 3 000 + 2.000). 

b) Các khoản chi thường xuyên giao tự chủ (B): 

- Chi tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương theo 
số người được giao làm nhiệm vụ hoặc số lượng vị trí việc làm được phê 
duyệt6(trong đỏ hưởng lương từ NSNN 30 người): 5.000 triệu đông; 

- Chi tiền công thuê chuyên gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ 
4.000 triệu đồng; 

- Chi mua sắm, sửa chữa, bảo dường tài sản thường xuycn: 2.000 triệu đồng; 

- Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu: 300 triệu đông; 

6 số lượng vị trí việc lãm dược phê duyệt là 50 người, trong đó hưởng lương tìr NSNN là 30 người, hưòng lưcmg từ 
nguồn thu 20 người 
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- Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu: 500 triệu dồng; 

- Các khoản chi thường xuyên khác của Viộn (hội thảo khoa học, công tác 
phí, văn phòng phâm, quản lý nhiệm vụ theo quy định) 2.000 triệu đồng. 

Như vậy, lông cộng các khoản chi thường xuyên trong năm là 13.800 triộu đồng. 

c) Mức tự bảo đảm chi thường xuyên (A/B) được xác định như sau: 
10.000 triệu đồng)/13.800 triệu đồng X 100% = 72,4%. Như vậy, Viện Nghiên 
cứu z được phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên (đơn vị nhóm 3). 

d) Xác định mức kinh phí NSNN hỗ trợ chi thường xuyên là: 13.800 triệu 
đồng - 10.000 triệu đồng = 3.800 triệu đồng. 

2. Ví dụ 8: Trường hợp Viện Nghiên cứu 7 được ca quan có thầm quyền 
giao nhiệm vụ quản lý kinh phí các nhiệm vụ khoa học vả công nghệ; không 
trực tiếp là đan vị chủ trì triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ (tổng kinh 
phí được giao hàng năm là 20.000 triệu đồng). 

a) Các nguồn thu xác định mức độ tự chủ như sau (A): 

- Thu từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm 
quyền xét chọn, tuyển chọn giao Viện trực tiếp thực hiện theo quy định là 5.000 
triệu đồng; 

- Thu hợp pháp khác (sau khi trừ chi phí) là 300 triệu đồng; 

Như vậy, tônặ cộng các nguồn thu của Viện để xác định phương án tự chủ là 
5.300 triệu đồng (gồm thu từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Viện trực tiếp 
thực hiện 5.000 triệu đồng + thu hợp pháp khác 300 triệu đồng). 

b) Các khoản chi thường xuyên giao tự chủ (B): 

- Chi tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương 
theo số người được giao hoặc số lượng vị trí việc làm được phê duyệt7 (trong đó 
hưởng lương từ NSNN 30 người, hưởng lương từ nguồn thu 10 người): 5.000 triệu 
đồng; 

- Chi tiền công thuê chuyên gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ 
2.000 triệu đồng; 

- Chi mua sấm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sàn thường xuyên: 200 triệu 
đồng; 

- Chi mua vặt tư, nguyên, nhiên, vật liệu: 300 triộu đồng; 

- Chi điều tra, khảo sát thu thập số iiộu: 500 triệu đồng; 

- Các khoản chi thường xuyên khác của Viện (hội thảo khoa học, công tác 
phí, vãn phòng phẩm, quản lý nhiệm vụ theo quy định): 2.000 triệu đồng; 

Như vậy, tồng cộng các khoản chi thường xuyên trong năm là 10.000 triệu đồng. 

7 số lượng vị tri việc làm dược phê duyệt là 40 nguời, ưong đỏ hưởng lương từ NSNN là 30 nguời, hưởng lưong từ 
nguòn thu 10 người 
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c) Mức tự bảo đàm chi thường xuyên (A/B) được xác định như sau: 5.300 
triệu đồng)/10.000 triệu đồng X 100% = 53%. Như vậy, Viện Nghiên cứu z 
được phân loại là đơn vị sự nghiệp công tự bảo dảm một phần chi thường xuyên 
(đơn vị nhóm 3). 

d) Xác định mức kinh phí NSNN hỗ trợ chi thường xuyên là: 10.000 triệu 
đồng - 5.300 triệu đồng = 4.700 triệu đồng. 

D. Ví dụ về việc xác định mức tự bảo đảm chỉ thường xuyên của đơn 
vị sự nghiệp công trong lĩnh vực sự nghiệp kỉnh tế và sự nghiệp khác 

1. Ví dụ 9: Trung tâm X được giao nhiệm vụ thu phí theo Luật Phí và lệ 
phí và Thông tư của Bộ Tài chính, trong đó quy định Trung tâm được để lại 90% 
số thu phí để chi cho công việc, dịch vụ và thu phí; 10% nộp ngân sách nhà nước. 

a) Các nguồn thu xác định mức độ tự chủ như sau (A): 

- Nguồn thu phí được để lại chi thường xuyên theo quy định của Bộ Tài 
chính để chi thường xuyên là 4.850 triệu đồng; 

- Nguồn thu hợp pháp khác (sau khi trừ chi phí): 200 triệu đồng; 

Như vặy, tồng cộng các nguồn thu của Trung tâm X đê xác định phương án 
tự chủ là 5.050 triệu đồng (= 4.850 + 200). 

b) Các khoản chi thường xuyên giao tự chủ (B): 

- Chi tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương 
theo số người được giao hoặc số lượng vị trí việc làm được phê duyệt8: 2.200 triệu 
đồng (trong đó hưởng lương từ NSNN là 10 người, hưởng lương từ nguồn thu 15 
người); 

- Chi phí phục vụ cho công việc, dịch vụ thu phí: 1.500 triệu đồng; 

- Chi mua sẳm vật tư, nguyên liệu liên quan đến công việc, dịch vụ thu phí: 
1.200 triệu đồng; 

- Chi sửa chữa thường xuyên tài sản phục vụ trực tiếp công việc, dịch vụ 
thu phí: 700 triệu đồng; 

- Chi khác liên quan đến công việc, dịch vụ thu phí: 500 triệu đông; 

Như vậy, tồng cộng các khoản chi thường xuyên trong năm là 6.100 triệu đồng. 

c) Xác định mức độ tự chủ tài chính như sau: A/B=5.050 triệu đồng/6.100 
triệu đồng X 100%= 82,7%; theo đó, đơn vị được phân loại tự bào đảm một phần 
chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3). 

d) Xác định mức kinh phí NSNN hỗ trợ chi thường xuyên là: 6.100 triệu 
đồng - 5.050 triệu đồng = 1.050 triệu đồng. 

2. Ví dụ 10: Cơ sở trợ giúp xã hội K: 
a) Các khoản thu xác định mức độ tự chủ tài chính (A): 

8 số lượng vị tri việc làm được phê duyệt là 25 nguời, trong đó hưởng lương tù NSNN là 10 người, huởng lương tù 
nguồn thu 15 người 
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- Thu hoạt động dịch vụ chăm sóc, nuôi dưởng đối tượng tự nguyện 5.000 
triệu đồng, chi từ hoạt động dịch vụ: 4.000 triệu đồng; chênh lệch thu lớn hơn chi 
từ hoạt động dịch vụ: 1.000 triệu đồng; 

- Ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng 
đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định (giá của địa phương ban hành đã tính đủ 
chi phí, chưa bao gồm khấu hao tài sản cố định) là 40.000 triệu đồng; 

- Thu hợp pháp khác (sau khi trừ chi phí): 300 triệu đồng; 

Như vậy, tồng cộng các nguồn thu của cơ sở để xác định phương án tự chủ 
là 41.300 triệu đồng. 

b) Các khoản chi thường xuyên giao tự chủ (B): 

- Chi tiền lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương 
theo số người được giao hoặc số lượng vị trí việc làm được phê duyệt9: 15.000 
triệu đồng (trong đó hưởng lương từ nguồn thu 105 người); 

- Chi các khoản phục vụ trực tiếp đối tượng (tiền ăn, quàn áo, đồ dùng sinh 
hoạt, điện nước): 20.000 triệu đồng; 

- Chi dịch vụ công cộng, sửa chữa, mua sắm tài sản thường xuyên: 3.000 
triệu đồng; 

- Các khoản chi thường xuyên khác: 2.000 triệu đồng; 

Như vậy, tồng cộng các khoản chi thường xuyên trong năm của đơn vị là 
41.000 triệu đồng. 

c) Xác định mức độ tự chủ tài chính như sau: A/B= 41.300 triệu 
đồng/40.000 triệu đồng X 100%= 103%. số kinh phí dự kiến trích lập Quỹ phát 
triển hoạt động sự nghiệp là 325 triệu đồng. Đơn vị chưa tự bào đàm chi đầu tư 
từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Theo đó, đơn vị được phân loại là 
đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị nhóm 2). 

d) Trường hợp địa phương chưa ban hành đơn giá đặt hàng cung cấp dịch 
vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xà hội theo quy định. Tông nguồn 
thu của cơ sờ để xác định phương án tự chủ là (A): 1.300 triệu đồng; các khoản chi 
thường xuycn giao tự chủ (B): 20.000 triệu đồng (15.000 triộu đồng10 + 3.000 triệu 
đồng + 2.000 triệu đồng); đơn vị xác định mức độ tự chủ tài chính như sau: A/B 
= 1.300 triệu đồng/20.000 triệu đồng X 100% = 6,5%; dơn vị được phân loại là 
đơn vị do ngân sách nhà nước bào đàm chi thường xuycn (đơn vị nhóm 4). 

9 số lượng vị tri việc làm được phê duyệt là 105 người, trong đó hường lương lừ nguồn NSNN là 0 nguởi, tù nguồn 
thu 105 người 
,0 Sổ lượng vị tri việc làm được phê duyệt là 105 người, trong đó hường lương lừ nguôn NSNN là 100 người, từ 
nguồn thu 5 người 
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Phụ lục số 2 
MẢU BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN Tự CHỦ TÀI CHÍNH 

CỦA ĐƠN VI SỤ NGHIỆP CÔNG LẬP 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày ỉ6 thảng 9 nám 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

Cơ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƠN VỊ ... Độc lập - Ty do - Hạnh phúc 

, ngày tháng rtâm 

PHƯƠNG ÁN Tự CHỦ TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG LẬP 
GIAI ĐOẠN 

(Dùng cho đơn vị sự nghiệp công bảo cáo cơ quan quản lý cấp trên) 

Cân cứ Nghị định sổ 60/202Ỉ/NĐ-CP ngày 2ỉ tháng 6 năm 202ì cùa 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chỉnh cùa đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyẽỉ định số ... của cơ quan quản lý cấp trên quy định chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị; 

Căn cừ Quyêt định sô ... của cơ quan quản iý câp trên giao chỉ tiêu biên chê 
(nếu cỏ); 

Căn cứ Quyêt định sô ... của cơ quan quản lý cáp trên giao nhiệm vụ của 
năm chi tiết tùrìg nhiệm vụ được giao. 

Phần thứ nhất 

Đánh giá tình hình thực hiện phương án tự chủ của giai đoạn trước 
(áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công đã được giao quyển tự chủ tài chính, 

trường hợp đơn vị mới thành ỉập thì không phải đánh giả). 

1. về nhiệm vụ; tồ chức bộ máy; số lượng cán bộ, viên chức và lao động 
hợp đông. Trong đó nẻu rổ nhiệm vụ chức năng; to chức bộ máy để thực hiện 
nhiệm vụ được cấp có thẳm quyền giao; số lượng cán bộ, viên chức, lao động 
hợp đông. 

2. về nhiệm vụ được giao, kê chi tiết các nhiệm vụ được giao; nhiệm vụ 
giao cho các đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ đơn vị tự thực hiện. 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ, khối lượng công việc hoàn thành, chất 
lượng các công việc đã hoàn thành: Chi tiết từng nhiệm vụ. 

3. Tình hình chấp hành chính sách chế độ và các quy định về tài chính của 
nhà nước. 
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- về mức thu sự nghiệp: Các khoản phí, lệ phí thu theo văn bản quy định 
của cấp có thẩm quyền; các khoản thu do đơn vị tự quyết định: nêu cụ thê; thực 
hiện chính sách miễn giảm theo quy định: nêu cụ thể. 

- Tình hình chấp hành các chế độ tài chính; quy chế chi tiêu nội bộ của 
đơn vị; quy định khác (nếu có). 

4. Báo cáo về thực hiện các chỉ tiêu tài chính thu, chi giai đoạn tự chủ. 

- Thu, chi hoạt động dịch vụ: số thu; số chi; chênh ỉệch thu, chi. 

- Kinh phí NSNN cấp chi thường xuyên giao tự chủ: Dự toán giao; số 
thực hiện; số kinh phí tiết kiệm được. 

- Số phí theo pháp luật về phí và lệ phí được để lại chi theo quy định: số 
được để lại chi; số thực hiện; số tiết kiệm được. 

- Kinh phí NSNN cấp chi thường xuyên không giao tự chủ, nếu có (chi 
tiết theo nội dung nhiệm vụ). 

5. Phân phối chênh lệch thu chi thường xuyên (nêu nguyên tắc phân phối 
đảm bảo phù hợp với tình hình tài chính của đơn vị), trong đó: 

- Trích lập quỹ phát triền hoạt động sự nghiệp. 

- Trích lập quỹ bổ sung thu nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ 
khác (nếu có). 

6. Thu nhặp tăng thêm của nguời lao động (nêu nguyên tắc). 

7. Những khó khãn, tồn tại, kiến nghị. 

Phần thứ hai 

Báo cáo phương án tự chủ giai đoạn tiếp theo 

I. Khái quát chung về tồ chức bộ máy, số lượng người làm việc và tình 
hình triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo (báo cáo về sự thay đổi so với 
giai đoạn trước) 

II. Xác định phương án tự chủ tài chính: 
1. Liệt kê các danh mục dịch vụ sự nghiệp công do đan vị sự nghiệp công 

thực hiện để làm căn cứ phân loại mức độ tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường 
xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. 

2. Trong trường hợp đơn vị sự nghiệp công thực hiện đồng thời nhiều dịch 
vụ sự nghiệp công khác nhau (trong danh mục và không thuộc danh mục dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước), đơn vị sự nghiệp công báo cáo các 
nội dung sau: 

a) về nguồn thu: Trong đó nêu chi tiết các khoản thu sự nghiệp theo quy định. 
b) về chi thường xuyên: Trong đó chi tiết các nội dung chi theo quy định. 
3. về phân phối kết quả tài chính của các năm trước liền kề và dự kiến 

nãm đầu thời kỳ ốn định. 
4. Xác định mức tự chủ tài chính: 
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Căn cử vào nguồn thu sự nghiệp, chi thường xuyên của năm đầu thời kỳ 
ồn định, đơn vị sự nghiệp công xác định mírc tự đảm bào kinh phí hoạt động 
theo quy định tại Nghị định so 60/2021/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 
56/2022/TT-BTC. Trong đó: Xác dịnh phân loại đom vị; mức kinh phí NSNN hỗ 
trợ chi thường xuyên giao tự chủ cho đơn vị (trong trường hợp xác định là đom 
vị nhóm 3 hoặc nhóm 4) năm đầu thời kỳ ồn định; kinh phí đặt hàng; nguồn thu 
phí được đế lại chi thường xuyên theo quy định (nếu có). 

5. Đối với đơn vị sự nghiệp công có mức tự bảo đảm kinh phí hoạt động 
thường xuyên bằng hoặc lớn hơn 100%: Đơn vị báo cáo thếm về tổng giá trị tài 
sản là trang thiết bị, mửc trích khấu hao và giá trị hao mòn tài sản cố định (trang 
thiết bị) theo quy định./. 

(Biểu số ỉiệu kèm theo) 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 
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Biểu mẫu báo cáo số ỉ kèm theo Phụ lục số 2 

DỤ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 
(Dùng cho dơn vị sự nghiệp công lộp xây dựng phương án tự chủ tài chinh, báo cáo cơ quan quản lý cắp trên vò cơ quan tài chính) 

Đơn vị tinh: Triệu đồng 

TT 

Tình hỉnh tải chính 05 năm trước liền kề 
Dự kiến giai 

đoạn tiếp theo 
(Năm )" 

TT Nội dung ! Thực Thực 
hiện 

nim 

Thực 
hiện 

nãm 

Năm.... Dự kiến giai 
đoạn tiếp theo 
(Năm )" 

TT Nội dung niẹn 
năm 

t i  

hiện 
nám 

Thực 
hiện 

nim 

Thực 
hiện 

nãm Dự toân 
Ước thực 

hiện 

Dự kiến giai 
đoạn tiếp theo 
(Năm )" 

Nguồn thu xác định mức độ tự chủ (A) 

Nguồn thu từ hoạt dộng cung câp dịch vụ sự nghiộp công sử dụng NSNN, 
gồm; 

1.1 Thu từ nguồn NSNN đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ 

12 
Thu từ người Ihụ hường dich vụ (như học phi, thu từ dịch vụ khám chữa 
bệnh của người có thộ BI ĩ YT theo quy định cùa cấp có chẩm quyền,...) 

1 

3 

Thu từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi được co quan có thẩm quyền 
tuyển chọn hoặc giao trực tiếp theo quy dịnh (áp dụng đối với tổ chức khoa 
học côntì nghệ công lập) 

1 

3 

Thu từ hoạt động cung câp dịch vụ sự nghiệp còng không sứ dụnẹ NSNN, 
hoạt động sàn xuât kinh doanh, liên doanh liên két (chi tính phân chénh 
lệch thu lớn hon chi sau khi đà thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước theo 
quv định) 

4 
Nguôn thu phí theo Luậl Phí và lệ phí (phẩn dưực đê lại chi thường xuyên 
theo quy định) 

5 Nguồn thu hợp pháp khác (nếu cố) 

II Chì thường xuyên giao tự chủ (B) 

Chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương 

2 Chi thuê chuyên gia, nhà khoa học 

3 Chi hoạt động chuyên mòn cung cấp địch vụ sự nghiẽp 

4 Chi thực hiộn công việc, dịch vụ và thu phí 

5 Chi quản lý; chi mua săm, sửa chừa, bảo dưởng tài sản thường xuycn 

1 Nâm xây dựng phưong ẳn tư chù tai chinh (cột nâv không xảy dưng các nội dung tai myc V. Phân phối kết quả tài chính trong nãm và mục VI. Thu nhập tàng thêm binh quân của đơn vị. 
" Lây ihco sò liệu quyết toán vác nảm 
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6 Trích lập các khoản dự phòng (nếu có) 1 i 

7 Chi trà lãi tiền vay ị • 

8 Chi thuòng xuyên khác (nếu cỏ) 

III 

IV 

Tỷ lệ đảm bào chi thường xuyên (%) = A/B*100% % % % III 

IV Ngân sách nhả nưóc hỗ trợ chí thường xuyến (dổi vói đ<rn vj nhóm 3, 
nhóm 4) 

V 
Phân phổỉ kết quả tài chính trong năm: Chênh lệch thu lứn hơn chi 
thường xuyên trích lập các quỹ (Mục 1 + Mục IV - Mục II) + Phần 
trích khấu hao tài sàn cố đinh 

Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

— • 
- Từ chênh lệch thu chi thường xuvên 

— • 
• Từ trich khấu hao tài .sán cố íiịnh 

-> 

3 

Trích lập quỹ bổ sung thu nhập -> 

3 Trích lập quỳ khen thưởng, quỹ phúc lợi 

4 . Trich lập quỳ khác (nếu có) : 

Vi 

(Dổi với đơn vị nhóm 4, báo cáo vế tình hình sử dụng sổ kinh phỉ chi 
thườĩĩg xuyên tiết kiệm được theo quy định tụi Điều 22 Sghị định số 
60/202í/ế\Đ-CP) 

Vi Thu nhập tãng thêm binh quân của đơn vỊ 

1 Dưới 01 lẩn quỳ tiền lưcmg 

Từ 1 lần đến 2 lần quỹ tiền lưcmg 

3 Từ trên 2 lần đến 3 lần quỳ tiền lương 

4 Từ trên 3 lần quỹ tiền luơng 

Người có thu nhập tẳng thêm cao nhất của đcm vị (Triộu đồng/ tháng) 

Người có thu nhập tảng thêm Ihấp nhất của đơn vị (triệu đồng/tháng) 

VIĨ 
Nguồn kinh phí NSNN cấp chi thirờng xuyên không giao tự chủ, nếu 
có (chi tiếỉ theo nội dung nhiệm vụ) 

(**) Dơn vị nhỏm I báo cáo thêm về Tồng giá trị tài sàn (nguyên giá, giá trị còn lại) và Mức trích khấu hao và giá trị hao mòn TSCĐ cùa năm trước tiền kề năm xây dựng 
phương án tự chù tài chinh. 
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Bỉểu mẫu báo cáo số 2 kèm theo Phụ lục số 2 

DỤ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG, 
GIAO NHIỆM VỤ CUNG CÁP DỊCH vụ sự NGHIỆP CÔNG sử DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

NẲM 

Đ<m vị tính: Triệtí đông 

TT 
Nội dung 

Đon vị 
tỉnh 

Số lượng, khổi 
lưựng dịch vụ sự 

nghiệp cỏng 

Đơn giá, 
Giá đặt hàng 

Kinh phí NSNN đặt 
hàng/giao nhiệm vụ 

1 2 3 4 
1 Nguòn ÍSSNN đặỉ hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công ỉheo giá tinh dủ chi phi 

(gom: chi phí tiền lương, chi phí trực liếp, chi phi quản lý và chi phí khấu hao tài 
sản cố định) 

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 
b Danh muc dich vu sự nghiệp công ... 

1 
2 Nẹuồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vv sự nghiệp công theo giá tinh đủ chi phi 

(gồm: chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý) 
a Danh mục dịch vụ sự nghiệp cống... 
b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 

3 Nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá chưa tính đù chi 
phí 

i 

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 
b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... : 

4 Nguồn NSNN giao nhiệm vụ cung cẩp dịch vụ sự nghiệp cône (trong trường hợp 
chưa cố đinh mức kinh tế - kỹ thuật và chưa có giá do cơ quan cổ (ham quycn ban hành) 

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 
b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 

Ghi chú: 
- Số thứ tự 1: Dơn vị tự bảo đàm chi thường xuyên và chi đầu tư báo cáo; số thử tự 2: Dơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên báo cáo, số thứ tự 3: Đcm vị tự bảo đảm một phẩn chi thường 
xuyên báo cáo; sổ thứ tự 4: Dơn vị báo cáo dịch vụ sự nghiệp công được giao nhiộm vụ chưa cố định mức kinh tế-kỹ thuật và chưa có giá do cơ quan có thâm quyền ban hành, cột 3 và cột 
4 theo đự toán được phê duyệt. 

- Tại thời điểm lập bâo cáo, chưa xác định được kinh phí NSNN đật hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiộp công đơn vị không phải báo cáo. 



18 

Biểu mẫu báo cáo số 3 kèm theo Phụ lục số 2 

KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẶT HÀNG, GIAO NHIỆM vụ 
CUNG CÁP DỊCH vụ sụ NGHIỆP CÔNG sử DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Nám trước liền kể và năm đau thời kỳ ổn định phân loại) 

, 

TI" Nội dung 
Thực hiện 
nám trước 

Năm hiện hành 
Năm đầu 
thòi kỳ ổn 

định 
phân loại 

Thực hiện 
nám trước 

Dự toán 
Ước 

thực hiện 

Năm đầu 
thòi kỳ ổn 

định 
phân loại 

1 Nguồn NSNN dặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá tỉnh đú chi phí (gồm: chi phi tiền 
lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và chi phi khấu hao tài sản cố định) 

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 1 

b Danh mục dịch vụ sự nghiệp công ... 

2 Nguồn NSNN đặt hàng cung cẩp dịch vụ sự nghiệp công theo giá tinh đù chi phỉ (gồm: chi phi tiền 
lương, chi phỉ trực tiếp, chi phí quản lý) 

a Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 
b Danh muc dịch vụ sự nghiệp công... 

3 Nguồn NSNN đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá chưa tính đủ chi phí 
a Danh muc dịch vụ sư nghiệp công... 

Nguôn thu tù cunft câp dịch vụ sự nghiệp công theo fciá chưa tính đù chi phí 
1 

NSNN hồ trợ phẩn chi phí chưa kcl cấu trong RÍá dịch vụ sự nghiệp cônR 1 

b Danh muc dich vu sư nghiệp công... 
i Nguón thu từ cung cáp dịch vụ sự nghiệp cỏns theo fíiá chưa tinh đù chi phí ! 

: NSNN hồ trợ phần chi phí chưa kct cấu trong fciá dịch vụ sự nghiệp công 

4 Nguồn NSNN giao nhiệm vụ cung cảp dịch vụ sự nghiệp công (trong trường hợp chưa có định mức K.T- ị 
Ị KT và chưa có giá do cơ quan cố thẩm quyền ban hành) Ị 

a : Danh mục dịch vụ sự nRhiệp công... i i 
b 1 Danh mục dịch vụ sự nghiệp công... 1 1 

i ... 1 Ị 

Ghi chú: sổ thứ lự ỉ: dơn vị tự báo dởm chi thường xuyên và ch đầu tư báo cáo; sẻ thứ tự 2: đơn vị tự bào đảm chi thường xuyên báo cáo; số thứ tự 3: dơn vị tự bào dám mộ: phần chi 
thướng xuyên báo cáo Tại thời diểm lập bảo cáo, năm nào chưa có kinh phi NSNN đặt hàng cung cáp dịch vụ sự nghiệp cônịi đon vị không phùi báo cáo. 
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Phụ lục số 3 
MẢƯ BÁO CÁO TÓNG HỢP PHƯƠNG ÁN Tự CHỦ TÀI CHÍNH 

CỦA ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP CÔNG LẬP 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2022/TĨ-BTC ngày 16 thảng 9 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN Cơ QUAN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày tháng năm 

BÁO CÁO , , , , 
TÒNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI Tự CHỦ TÀI CHÍNH VÀ 
Dự TOÁN THU, CHI CỦA CÁC ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG LẬP 

GIAI ĐOAN.....". 
• 

(Dùng cho cơ quan quản ỉỷ cấp trên bảo cảo cơ quan tài chính cùng cấp) 

I. Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ của giai đoạn trước 

1. Đánh giá chung: Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ lài 
chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Đánh giá cụ thể: 

a) về thực hiện nhiệm vụ; tồ chức bộ máy; số lượng cán bộ, viên chức và 
lao động hợp đồng của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (chi tiết theo từng năm). 

b) Tình hình chấp hành chính sách chế độ và các quy định về tài chính của 
nhà nước của các đơn vị sự nghiệp như về mức thu các khoản phí, lệ phí thu; các 
khoản thu dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ khác; đơn giá nhiệm vụ cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt hàng; tình hình chấp hành các chế độ 
tài chính; quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị... 

c) về giao quyền tự chủ tài chính cho các đom vị sự nghiệp trực thuộc 
{theo số liệu thực tế tại thời điếm bảo cảo) 

Tồng số các đơn vị sự nghiệp: đơn vị, chia theo các lĩnh vực cụ thể (giáo 
dục và đào tạo, y tế, giáo dục nghề nghiệp, vãn hóa thể và du lịch, khoa học công 
nghệ, thông tin truyền thông, các hoạt động kinh tế và khác) 

Trong đó: số lượng các dơn vị sự nghiệp được giao tự chủ: đơn vị, chia 
theo từng lĩnh vực, gồm: 

- Số đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên: .... đơn vị (chia theo 
từng lừih vực). 

- Số đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên:.... đơn vị (chia theo từng lĩnh vực). 

- Số đơn vị tự bảo đàm một phần chi thường xuyên: đơn vị (chia theo 
từng lĩnh vực). 
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- Số đơn vị do NSNN bảo đảm chi thường xuyên: đcm vị (chi theo từng 
lĩnh vực). 

d) về thực hiện các chỉ tiêu tài chính thu, chi giai đoạn tự chủ (chi tiết 
theo từng năm) 

- Nguồn thu, chi thường xuyên (chi tiết theo từng nguồn thu, nội dung chi) 

- Phân phối kết quả lài chính trong năm (chênh lệch thu, chi thường xuyên trích 
các quỹ). 

- về tình hình chi trả thu nhập lăng thêm cho người lao động: số đơn vị có 
hệ số tăng thu nhập dưới 1 lần lương: ....đcrn vị; số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ 
1 lần - 2 lần lương: .... đơn vị; so đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 2 - 3 lần 
lương: .... đom vị; số đơn vị có hệ sô tàng thu nhập từ trên 3 lần lương: .... đơn vị. 
Đom vị có người thu nhập tăng thêm cao nhất là đồngrtháng (tên đom vị). Đơn 
vị có người thu nhập tăng thêm thấp nhất là dồng/tháng (tên đan vị). 

đ) Nguồn lải chính chi nhiệm vụ không thường xuyên. 

e) Những khó khăn, tòn tại, kiến nghị. 

II. Đe xuất phương án phan loại tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công 
trực thuộc giai đoạn tỉếp theo 

1. Nguồn tài chính chi thường xuyên (chi tiết các nguồn). 
2. Chi thường xuyên (chi tiết nội dung chi và theo nguồn tài chinh). 
3. Đe xuất phương án phân loại các đơn vị sự nghiệp: 
Tồng số đơn vị sự nghiệp công giao tự chủ tải chính giai đoạn tiếp theo: 
đơn vị (chi tiết theo từng lĩnh vực), gồm: 
3.1. Lừih vực khoa học công nghệ 
- Số đơn vị tự bảo đảm chi đầu tư và chi thường xuyên:.... đơn vị. 
- Số đơn vị tự bảo đàm chi thường xuyên:.... đơn vị. 
- Số đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: đơn vị. 
- Số đơn vị do NSNN bảo đảm chi thường xuyên: đơn vị. 
3.2. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo khoa học công nghệ: Chi tiết 4 nhóm. 
3.3. Lĩnh vực y tế dân số: Chi tiết 4 nhóm. 
3.4. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Chi tiết 4 nhóm. 
3.5. Lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch: Chi tiết 4 nhóm. 
3.6. Lĩnh vực thông tin và truyền thông: Chi tiét 4 nhóm. 
3.7. Lĩnh vực các hoạt động kinh tế: Chi tiết 4 nhóm. 

(Sô liệu thu chi và phương án phân loại tự chù tài chỉnh cùa các đơn vị sự 
nghiệp công lập giai đoạn theo biêu kèm theo phụ ỉục số 3) 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỜNG cơ QUAN 
(Ký tên) (Ký tên, đóng dấu) 
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Bộ, ĐỊA PHƯƠNG.... Bỉều mẳu báo cáo kèm theo Phụ lục sô 3 

TT 

BIÉU TỎNG HỢP VÈ PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN 
(Áp dụng đổi với các cơ quan quản ỉỷ cấp trên tong hợp, gửi lấy ỷ kiến của cơ quan tài chỉnh) 

Dơn vị tính: Triệu đồng 
Tinh bỉnh tài chính cùa 05 nảm trước liền kề, chi tiết theo từng năm (*) 

Nguồn thu 

h-

Tên ăơĩì vị 

Tống 
cộng 

3-4+í) +7+X+-
') 

Thu từ 
hoạt 
động 
cung 
cấp 

dịch vụ 
sự 

nghiệp 
công 

Trong dó, 
thu tù 
nguồn 

HSXXdỗỉ  
hùng hoộc 
dấu thầu 
cung cấp 
dịch 

Thu từ 
các 

nhiệm 
vụ 

KHCN 

Thu phí 
theo 
phip 
luật 

phí» lệ 
phí 

Thu từ 
hoạt dộng 
cung cấp 
dịch vự 

công 
không sử 

dụng 
NSNN 
(Phần 

chênh lệch 
ỉhu iởrt 

h(.tn chụ 

Chi thường xuyên giao tự chù 

Thu 
khi 
c... 

Tổng 
cộng 

1 0 = 1 1 + 1  

2+13+14 

Chi tiền 
lương, 

tiền 
công 

Chi 
hoạt 
động 

chuyên 
môn 

Chi 
quản 

lý 

12 13 

Chi 
TX 

khác 

Tỷ lệ 
đảm bào 
chiTX 

(%) 

Trích lập Quỹ phát 
triển hoạt động sự 

"ghiệp 

Tổng 
cộng 

14 15-3/10 
X100% 

16-
17-18 

Từ 
chênh 
lệch 
(hu 
chi 
TX 

Từ 
trích 
khấu 
hao 
tài 

sản cổ 
định 

17 

Đon vị sự nghiệp công 
lập ỉự bảo đảm chi 
thường xuyên và chi 
đầu tư (**) 
(Chi tiủt tên các dơn vị) 

II 
Đơn vị sự nghiệp công 
iập tự bảo đảm chi 
thường xuyên 
((.'hí tiét tên cúc dơn vị} 
Dơn vị sự nghiệp công 

III : lập tự bảo đàm một 
ị phần chi thuửng xuycn 

IV 

(Chi tiẻí tên các dơn vị) 
Đơn vj sự nghiệp công 
lập do Nhà nirớc bảo 
đảm chi thường xuyên 
(Chi íièt tân các đơn vị) 

(*) Búo câo theo sẩ quyết toán và số ước thực hiện trong trường hợp chưa cỏ số quyểí toán 
(**) Đơn vị nhóm / báo cáo thềm về Tồng giá trị tài sản (nguyền già, giá trị cồn lại) và Mực trích khẩu hao và giả trị hao mồn TSCĐ 
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Bộ, ĐỊA PHƯƠNG.... Biểu mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục số 3 (tiếp theo) 

BIẺƯ TỎNG HỢP VÈ PHƯƠNG ÁN PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ SỤ NGHIỆP CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN 
(Áp dụng đối với các cơ quan quàn lý cấp trên tong hợp, gừi lấy ỷ kiến của cơ quan tài chính) 

__ Đơn vị tinh: Triệu đỏng 
Dự kiến irong năm đàu giai đoạn tiếp theo 

Nguồn thu Tổng chi thường xuyên Dự 
kiến 

Đề xuất 
phương 
án phân 
loại tự 
chủ tài 
chính 

TT Tên đơn vị 

Tổng 
cộng 

Thu từ 
hoạt 
động 
cung 

cấp dịch 
vụ sự 

nghiệp 
cổng 

Trong đỏ, 
thu từ 
nguồn 
NSNN 

đật hàng 
hoặc đấu 

thầu 
cung cấp 
dịch vụ 

Thu từ 
các 

nhiệm 
vụ 

KHCN 

Thu 
phí 

theo 
pháp 
luật 
phí, 

lộ phi 

Thu từ hoạỉ 
động cung 
cấp dịch vụ 
công không 

sử dụng 
NSNN (Phồn 
chênh lệch 
thu lớn han 

chỉ) 

Thu 
khác... 

Tổng 
cộng 

Chi 
tiền 

lưomg, 
tiền 
công 

Chi 
hoạt 
động 

chuyên 
môn 

Chi 
quản 

lý 

Chi 
thường 
xuyên 
khác 

Tỷ lệ 
đảm 

bảo chi 
thường 
xuyên 
(%) 

trích 
lập 

Quỹ 
phái 
triển 
hoạt 
dộng 

sự 
nghiệp 

Đề xuất 
phương 
án phân 
loại tự 
chủ tài 
chính 

: 
Đơn vị sự nghiệp công 
lập tự bảo đảm chi 
thirờng xuyên và chì 
đầu tư (**) 
(Chi tiẻỉ tên các đơn vị) 1 

II 
Đơn vị sự nghiệp công 
lập tụ- bảo đảm chi 
thường xuyên 
(Chị tiết lên các đơn vị) i 

III 
Đon vj sự nghiệp công 
lập tự bảo đảm một 
phần chi thường xuyên 

! (Chi íiêt tên các đơn vị) i 1 

IV 
Đon vị sự nghiệp công 
lập do Nhà nước bào 
đàm chi ỉhuửng xuyên 

1 

(Chi Ííêỉ tên các đơn vị) 1 
i 

ếNgưòi lập bỉểu 
(kỷ tên) 

Thủ trưởng đon vị 
(kỷ tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 4 
MẢU QUYẾT ĐỊNH GIAO QUYỀN Tự CHỦ TÀI CHÍNH 

CHO ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP CÔNG LẬP 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày ỉ 6 tháng 9 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN Cơ QUAN CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: ngày tháng năm 

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC GIAO QUYÊN Tự CHỦ TÀI CHÍNH CHO ĐƠN VỊ 

Bộ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG cơ QUAN TRƯNG ƯƠNG, CHỦ TỊCH 
UBND CÁC CÁP HOẶC cơ QUAN ĐƯỢC PHÂN CẤP QUẢN LY... 

Căn cứ Nghị định (Quyết định) số ngày.... của vê nhiệm vụ, quyên 
hạn và to chức bộ máy của... 

Căn cứ Nghị định số 60/202 Ì/NĐ-CP ngày 2Ỉ tháng 6 năm 2021 của Chinh 
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chinh của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 
56/2022/TT-BTC ngày ĩ 6 thảng 9 năm 2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số 
nội dung về cơ chế tự chù tài chính của đơn vị sự nghiệp công ỉập; xử lý tài sản, 
tài chỉnh khi tô chức lại, giải thê đơn vị sự nghiệp công ỉập; 

Càrt cứ vào ý kiến của (Cơ quan Tài chính...) tại văn bản sổ..ề ngày / / 
vế phân ỉoai đơn vị sự nghiệp 

QƯYÉT ĐỊNH 

Điều 1. Giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị... 
Điều 2. Đơn vị được phân loại là đơn vị.... Mức tự bảo đảm chi thường 

xuyên %. Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ/cấp chi thường xuyên năm đầu 
thời kỳ ổn định... của đơn vị là... triệu đồng (áp dụng đối với đơn vị nhóm 3 và 
nhóm 4); kinh phí Nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
ngân sách nhà nước của đơn vị là triệu đồng (trường hợp tại thời điểm quyết 
định giao quyền tự chù tài chính xác định được kinh phí đặt hàng); nguồn thu 
phí được đề lại chi thường xuyên (nếu có). 

Điều 3. Căn cử vào phân loại đơn vị sự nghiệp và kinh phí ngân sách nhà 
nước hỗ trợ/cấp chi thường xuyên, đặt hàng thực hiộn nhiệm vụ, nguồn thu phí 
được để lại chi thường xuyên (nếu có) năm đau thời kỳ ổn định nêu trên; Thủ 
trưởng đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị theo 
quy định./. 

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG CỢ ỌUAN 
- Như Irên; (Ký tên, đỏng dáu) 
- Cơ quan tài chính cùng cấp; 
- KBNN nai đơn vị giao dịch; 
- Lưu VI',... 
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Phụ lục số 5 
NỘI DUNG MẢƯ QUY CHÉ CHI TIÊU NỘI BỘ 

CỦA ĐƠN VỊ SỤ NGHIỆP CÔNG LẬP 
(Ban hành kèm theo Thông tirsố 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 

cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

A. Mục đích xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: 
- Tạo quyền chủ động trong việc quản Ịý và chi ticu tải chính cho Thủ trưởng đơn vị 
và cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. 
- Là căn cứ để Kho bạc Nhà nước quản lý, kiềm soát thanh toán các khoản chi tiêu 
của đơn vị qua Kho bạc Nhà nước và để các cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài 
chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo dõi, kiểm tra theo quy định. 
- Sử dụng tài sàn đúng mục đích, có hiệu quả. 
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
- Công bằng trong đơn vị; khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ được 
những người có năng lực trong đơn vị. 
B. Nguyên tắc xây dựng quy chế chỉ tiêu nội bộ: 
Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo nguyên tắc phù hợp với khả năng cân đối 
nguồn tài chính của đơn vị, trong phạm vi nguồn kinh phí được giao 
c. Nội dung xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ: 
Các đơn vị thực hiện chế độ tự chủ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy 
định một số khoản chi sau: 

1. Chi tiền lương cho cán bộ, viên chức, người lao động và các khoản phụ cấp, 
đóng góp theo tiền lương do Nhà nước quy định đối vón đơn vị sự nghiệp công; chi 
tiền công theo hợp đồng vụ việc (nếu có); 

2. Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi được cơ quan có 
thẩm quyền tuyển chọn hoặc giao trực tiếp theo quy định của pháp luật về khoa học 
và công nghệ; 

3. Chi thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng dặc biệt thực hiện 
nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

4. Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý 
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của mỗi lĩnh vực có đặc điếm riêng, trẽn cơ sở 

dịnh mức kinh tế kỹ thuật và mức chi hiện hành, đơn vị xây dựng quy chế quản lý, 
thanh toán các khoản chi nghiệp vụ cho phù hợp khả năng nguồn tài chính và bảo 
đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó: 

a) Đối với các nội dung chi đã có định mức kinh tế - kỹ thuật, che độ chi theo 
quy định của ca quan nhà nước có thẩm quyền, căn cứ yêu cầu thực tế, mức giá thực 
tế trên thị trường địa bàn địa phương của đơn vị sự nghiệp công và khả năng tài chính: 

- Đơn vị nhóm 1 và nhóm 2 được quyết định múc chi (cao hơn hoặc bằng hoặc 
thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và quy định trong 
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quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vi và chịu trách nhiệm về đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng 
dịch vụ theo quy định Nhà nước. 

- Đơn vị nhóm 3: (i) Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường 
xuyên được quyết định mức chi cao hơn (trong trường hợp đơn vị chi từ nguồn thu sự 
nghiệp, không phải nguồn ngân sách nhà nước) hoặc băng hoặc thâp hơn mức chi do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ 
của đom vị nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ theo quy định Nhà 
nước; (ii) Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên; đơn vị tự bảo 
đảm từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên: Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả 
năng nguồn tài chính, đơn vị được quyết định mức chi hoạt động chuyên môn, chi quản 
lý, nhưng tối đa không vượt quá mửc chi do cơ quan nhà nước có thẳm quyền quy định. 

- Đơn vị nhóm 4: Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng nguồn tải chính, 
đơn vị được quyết định mức chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý, nhưng tối đa 
không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

b) Đối với các nội dunạ chi chua được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 
định, càn cứ tình hình thực tế, đơn vị xây dựng mức chi cho phù hợp từ nguồn tái 
chính của đom vị và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Thù trưởng 
đơn vị sự nghiệp công phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

5. Chi thường xuyên thực hiện công việc, dịch vụ thu phí theo quy định của 
pháp luật phí, lệ phí (nếu có); 

6. Chi công tác phí, hội nghị và tiếp khách 
7. Sử dụng văn phòng phẩm, điện thoại: 
a) về sử dụng vãn phòng phẩm: Càn cứ mức sử dụng vãn phòng phẩm của viên 

chức, người lao động hoặc từng phòng, ban, bộ phận (bút viết, giấy in, giấy phô tô, 
mực in, mực phôtôcopy, ...) của các năm trước, đom vị có thể xây dựng mức khoán 
bằng hiện vật cho từng cá nhân, phòng, ban, bộ phận hoặc khoán bằng tiền trcn cơ sờ 
mức khoán bàng hiện vật; 

b) về cước phí điện thoại: Căn cứ tình hình và nguồn thu thực tẽ của đom vị, 
xét thấy cần thiết phải hỗ trợ cước phí điện thoại để phục vụ công việc chung thì Thủ 
trưòng đơn vị được quyết định đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ ượ cước phí sử dụng 
điện thoại cho phù hợp. 

8. về chi phí sử dụng điện, nước trong cơ quan 
9. về sử dụng ô tô phục vụ công tác: Căn cứ quy định hiện hành của Nhà 

nước, đơn vị xây dựng quy chế quy định cụ thể các đối tượng được sử dụng xe ô tô 
hiện có của đơn vị hoặc thuê xe dịch vụ, không sử dụng xe ô tô phục vụ cho nhu cầu 
cả nhân. Quy định cụ thề việc xử lý đối với các trường hợp sử dụng xe ô tô không 
đúng quy định. 

10. Quy định mua sắm, bảo dưỡng thường xuycn/thanh lý tài sản nhà nước tại 
đơn vị 

11. Quy định trích lập và sử dụng các quỹ: 
a) Đối với đơn vị nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3: Quy định ưích lập và sử dụng 

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; Quỹ bồ sung thu nhập; Quỹ khen thưởng và 
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Quỹ phúc lợi; Quỹ khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 
Đối với Quỹ bồ sung thu nhập đê chi bô sung thu nhập cho người lao động 

trong năm và dự phòng chi bồ sung thu nhập cho người lao động năm sau trong 
trường hợp nguôn thu nhập bị giảm. Đơn vị xây dựng phương án chi bô sung thu 
nhập cho người lao động trong năm cho viên chức và lao động hợp đông theo 
nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác, người nào có hiệu 
quả công tác cao, có đóng góp nhiêu cho việc táng thu, tiẽt kiệm chi được hưởng 
cao hơn và ngược lại. 

b) Đối với đơn vị nhóm 4: Quy định về phương án chi thu nhập tăng thêm, chi 
khen thưởng, phúc lợi. 

Đối với chi thu nhập tăng thêm, đơn vị chi thu nhập bình quân tăng thêm cho 
viên chức, người lao động tôi đa không quá 0,3 lân quỹ tiên lương cơ bản (tiên 
lương ngạch bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo lương và các khoản phụ câp 
do Nhà nước quy định) của viên chức, người lao động của đom vị theo nguyên tăc 
phải gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng người. 

12. Quy định về việc lựa chọn ngân hàng thương mại để gửi tiền trích lập các 
Quỹ của đom vị hoặc các khoản thu từ hoạt động sự nghiệp, kinh doanh, dịch vụ theo 
quy định. 

13. Quy định việc xử lý vi phạm đối với các trường hợp khi sử dụng vượt mức 
khoán; tiêu chuẩn, định mức quy định. 

14. Các quy định khác (nếu có). 
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Phụ lục số 6 
MẢU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỤC HIỆN cơ CHÉ TỤ CHỦ TÀI CHÍNH 

CỦA ĐƠN VỊ SỤ NGHIỆP CÔNG LẬP 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 thảng 9 tĩãm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

cơ QUAN QUẢN LÝ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÁP TRÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ĐƠN VỊ:.. 

BÁO CÁO 
KẾT QUÀ THỤC HIỆN cơ CHÉ TỤ CHỦ TÀI CHÍNH 

CỦA ĐƠN VỊ NẢM... 
(Dùng cho đơn vị sự nghiệp công lập báo cảo cơ quan quản ỉỷ cấp trên) 

I. Đánh giá chung 
Tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đom vị theo quy định 

tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. 
II. Đánh giá cụ thể 
1. về tình hình thực hiện nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; số lượng cán bộ, viên 

chức và lao động hợp đồng: 
a) về tổ chức bộ máy: số phòng, ban, trung tâm trực thuộc của đơn vị; số tăng, 

giảm (nếu có); tình hình sắp xếp bộ máy của đom vị. 
b) về số lượng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng: 
- Tổng số cán bộ, vicn chức, lao động hợp đồng giao đầu năm:... người (trong 

đó: số cán bộ, viên chức... người; số lao động hợp đồng từ 01 năm trở lên... người) 
- Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng cuối năm:.... người (chi tiết 

như trên). 
Nguyên nhân tăng, giảm cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của đơn vị; tình 

hình tinh giản cán bộ, viên chức. 
về thành lập, hoạt động của Hội đồng quản lý (nếu có). 
c) về thực hiộn nhiệm vụ được giao: 
- Đánh giá chung về két quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm, mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị; tình hình chấp hành chính sách chế độ và các quy 
định về tài chính... 

- về thực hiện hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà 
nước (NSNN); hoạt động dịch vụ khác. 

- về thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt 
hàng, giao nhiệm vụ sử dụng NSNN, đánh giá về thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, 
chất lượng sản phẩm đã hoàn thành được nghiệm thu hoặc được duyệt, chấp 
nhận... 
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- về thực hiện nhiệm vụ phục vụ quàn lý nhà nước theo quyết định của cấp có 
thẩm quyền. 

- về thực hiện nhiệm vụ thu, chi phí, lệ phí theo pháp luật phí và lộ phí. 
- Thực hiện các nhiệm vụ chi không thường xuyên. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác. 
2. về giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị 
Đơn vị được cơ quan cấp trên giao quyền tự chủ tài chính là đơn vị... theo 

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. 
3. Ve thưc hỉên tư chủ tài chính của đơn vỉ 

* • • • 

a) về các khoản thu sự nghiệp, thu phí, thu từ nguồn NSNN đặt hàng, giao 
nhiệm vụ: 

- Các khoản thu phí: Thu theo quy định tại Thông tư số .... và quản lý, sử dụng 
theo Thông tư số... của Bộ Tài chính. 

- Các khoản thu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, thu hoạt động dịch vụ khác 
do đcm vị tự quyết định: nêu cụ thề. 

- Khoản thu do Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng NSNN: tên dịch vụ sự nghiệp công, số lượng, khối lượng, đơn giá... 

- Thu khác (nếu có). 
b) về nguồn thu, chi thường xuyên: 
- Nguồn thu (chi tiết theo từng nguồn thu nêu trên) 
+ Dự toán thu:.... triệu đồng 
+ Số thực hiện:.... triệu đồng. 
- Chi thường xuyên (chi tiết theo từng nguồn) 
+ Dự toán chi... triệu đồng 
+ Sô thực hiện.... triệu đồng (bao gồm cả nộp thuế và các khoản nộp NSNN 

khác nếu có). 
c) Chênh lệch thu, chi thường xuyên trích lập các quỹ (theo số thực hiộn): 

triệu đồng. 
- Tình hình sừ dụng các quỹ (chi tiết theo từng quỹ): số dư đầu năm... triệu đồng; 

số trích trong năm: ... triệu đồng; số chi quỹ trong năm: ... triệu đồng; số dư chuyển 
sang năm sau:... triệu đồng. 

- Đơn vị nhóm 4 báo cáo tình hình sử dụng kinh phí tict kiệm. 
d) Vê chi trả thu nhập tăng thcm trong năm 
- Tông chi thu nhập tăng thêm của đơn vị:.... triệu đồng 
- Thu nhập tăng thêm bình quân của người lao động trong đơn vị:... triệu 

đổng/tháng; hệ số táng thu nhập bình quân:... lần; trong đó: Người có thu nhập tăng 
thêm cao nhất:... triệu đông/tháng; người có thu nhập tăng thêm thấp nhất:... triệu 
đồng/tháng. 
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đ) Tình hình xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. 
e) Các biện pháp thực hành tiết kiệm chi và tăng thu. 
g) về thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn 
- về vay vốn của các tồ chức tín dụng (chi tiết theo từng khoản vay): số vốn 

vay... triệu đồng; số đã trả nợ vay.... triệu đồng; mục đích vay vốn. 
- về huy động vốn cùa cán bộ, viên chức trong đơn vị (chi tiêt theo từng khoản 

huy động vốn): số vốn huy động... triệu đồng; số đă trả nợ vay... triệu đồng; mục 
đích huy động vốn. 

- Giải pháp, phương án tài chính vay vốn, huy động vốn; trả nợ vay, trà nợ tiền 
huy động vốn; đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay, vốn huy động... 

5. Nguồn thu, chi nhiệm vụ không thường xuyên (chi tiết theo từng nguồn). 
6. Nhừng khó khăn, tồn tại, nguyên nhân. 
7. Đe xuất, kiến nghị. 

(Biếu báo cáo so liệu kèm theo). 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 
(Ký tên) 

... Ngày... tháng... năm... 
THỬ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỷ tên, đỏng dâu) 



30 

TÊN ĐƠN VỊ Biểu mẫu báo cáo kèm theo Phụ lục số 6 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỤC HIỆN cơ CHÉ Tự CHỦ TÀI CHÍNH 
NÃM ... 

TT Nội dung Đơn vị 
Kế 

hoạch/ 
Dự toán 

Thực 
hiện 

Ghi 
chú 

I Số lvọtog cán bộ, viên chức và lao động họrp đồng của đơn vị Người 

1 Số cán bộ, vicn chức Người 

2 Số lao động hợp đồng từ 01 nẫm trở len Người 

II Quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp Triệu đồng 

III Nguồn tài chính Triệu đồng 

A Nguồn thu, chi nhiệm vụ thường xuyên 

1 
Nguôn thu từ hoạt dộng cung câp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 
NSNN, gồm: 

1.1 Thu từ nguồn NSNN đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ 

1.2 

Thu từ người thụ hường dịch vụ (như học phí, thu từ dịch vụ khám 
chữa bệnh của người có thc BHYT theo quy định của cấp có thẩm 
quyền,...) 

2 

Thu từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi được cơ quan có 
thẩm quyền tuyển chọn hoặc giao trực tiếp theo quy định (áp dụng 
đối với tổ chức khoa học công nghệ công iập) 

3 

Thu ỉừ hoạt động cung câp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng 
NSNN; thu từ hoạt động sàn xuất kinh doanh, liên doanh licn kết 
(chi tính phần chênh lệch thu lớn hưn chi sau khi dã thực hiện các 
nghĩa vụ với Nhà nuớc Ihco quy định) 

4 

NSNN hô trợ chi thường, xuyên giao tự chủ trên cơ sờ nhiệm vụ 
được Nhà nước giao, so luợng người làm việc hưởng lương từ 
NSNN và định múc phân bổ dự toán được cấp có thẩm quyền phc 
duyệt và các khoản thu cùa đơn vị (đối với đơn vị do NSNN bảo 
đảm chi thường xuycn) 

5 
Nguồn thu phi theo I.uật Phí và lệ phi (phần được để lại chi ) 
thường xuyèn theo quy định) Ị 

6 

NSNN hỗ trợ một phẩn chi thường xuyên, do nguồn thu phí theo 
Luật Phí và lộ phí được dổ lại chi theo quy định không đũ chi 
thường xuvèn (đối với dem vị tự bủo đàm một phần chi thưừng 
xuyên từ nguồn thu phí, không có nguồn thu hoạt dộng dịch vụ sự 
nệhiệp công, dịch vụ khác) 

7 Nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) 

8 
Nguồn NSNN giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiộp công 
(trong trường hợp chưa có định mức kinh tế kỷ thuật và chưa có 
giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành nếu có) 
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TT Nội dung Đen vị 
Kế 

hoạch/ 
Dự toán 

Thực 
hiện 

Ghi 
chú 

IV Chi thường xuvên 

1 Chi tiền lương, tiền công, các khoản phụ cẳp, đỏng góp theo lương 

2 Chi thuê chuyên gia, nhà khoa học 

3 Chi hoạt động chuycn môn cung cấp địch vụ sự nghiêp 

4 Chi thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí 

5 
Chi quản lý; chi mua sảm, sừa chữa, bảo dưỡng tái sản thường 
xuyên 

6 Trích khấu hao tài sản cố định 

7 Trích lập các khỡàn đự phòng (nếu có) 

8 Chi trả lãi tiền vay 

9 Chi thường xuycn khác (thuyết minh nội dung, nếu có) 

10 

Chi từ nguồn NSNN giao nhiệm vụ cung cẳp dịch vụ sự nghiệp 
công (trong trường hợp chưa có định mức kinh tế kỷ thuật và chưa 
có giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành nếu có) tại dicm 8 mục 
I ncu trên 

V 
Phân phối kết quà tài chỉnh (Chênh lệch thu, chi trích lập các 
quỹ = III-IV) 

(không bao gồm chênh lệch thu, chi nguồn NSNN giao nhiệm vụ 
cung cấp dịch VỊ* sự nghiệp công nêu írên, chi theo thực tế như 
nguồn kinh phi chi nhiệm vụ không thường xuyên) 

] Trích Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

2 Trích Quỷ bổ sung thu nhập 

3 Trích Ọuỷ khen thường, Quỳ phúc lợi 

4 Trich Quỳ khác (nếu có) 

ì 

(Đối với đơn vỊ nhóm 4, báo cáo về tình hình sừ dụng số kinh phỉ chi 
thường xuyên tiết kiệm được theo quy định tại Điều 22 Wghị định số 
60/2021/SD-CP) 

5 Thu nhập tảng thêm cùa các dơn vị triệu đồng 

1 Hệ số thu nhập tàng thêm bình quân lần 

1 
i Người có thu nhập tăng thêm cao nhất, ten đơn vị 

Triệu 
dồng/tháng 

Người có thu nhập tăng thcm thấp nhất, tên dơn vị 
Triệu 

đồng/tháng 

B 
1 

Nguồn thu, chi nhiệm vụ thường xuyên không giao tự chủ 

1 

! 
(Chi tiết từng nguồn kinh phí) 
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TT Nộì dung Đưn vị 
Kế 

hoạch/ 
Dự loán 

Thực 
hiện 

Ghi 
chú 

I 

a 

Nguồn thu 
-

I 

a 
Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ thường xuyên 
không giao tự chù (chi tiết từng loại kinh phí) 

-

b Nguồn thu phí được đổ lại chi nhiệm vụ không thường xuycn 

c Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định cùa pháp luật 

d 

2 

Nguồn khác 
— -

d 

2 Chi nhiệm vụ thường xuyên không giao tự chủ 

— -

(Chi tiết từng nguồn kinh phi như số thứ tự ỉ nêu trẽn) 

IV về vay vén, huy động vốn Triệu đồng 

1 Vốn vay của các tổ chức tin dụng 

So vốn vay 

Số đã trà nợ 

2 Huy động vốn cùa cán bộ, vicn chức 

Số vốn huy động 
- • 

Số dã trà 

- • 

Ghi chú: sổ thứ tự Điếm ỉ. ỉ A. III (*): Tùy theo tìmg loại hình đơn vị đẽ báo cảo kinh phí NSNN đột hàng theo 
giá tinh đủ chi phi có khấu hao tài sản cổ cỉịnh hoặc tính đù chi phi không có khấu hao tài sàn cố định. 

NGƯỜI LẬP B1ẺU 
(Kỷ tên) 

THỦ TRƯỜNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, dỏng dấu) 
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Phụ lục số 7 
MẢƯ BÁO CÁO KÉT QUẢ THỤC HIỆN co CHẾ TỤ CHỦ TÀI CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 56/2022/TT-BTC ngày 16 thảng 9 nâm 2022 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TÊN Cơ QUAN CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
HOẶC ĐỊA PHƯƠNCỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ VẺ TÌNH HÌNH THỤC HIỆN cơ CHẾ Tự CHỦ 

CỦA CÁC ĐƠN VỊ Sự NGHIỆP CÔNG LẬP 
NẢM (HOẶC GIAI ĐOẠN 05 NẢM ) 

(Dùng cho cơ quan quản Ịý cắp trên báo cáo cơ quan tài chính cùng câp, các Bộ, 
cơ quan trung ương và địa phương báo cảo Bộ Tài chỉnh) 

I. Đánh giá chung 
Tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập 

năm hoặc giai đoạn 05 năm theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 
ngày 21/6/2021 của Chính phủ đến thời điểm báo cáo. 

II. Đánh giá cụ thể 
L về thực hiện nhiệm vụ; tể chức bộ mảy; số lượng cán bộ, viên chức và lao 

động hợp đồng của cấc đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
a) về tổ chức bộ máy, tình hình sắp xếp bộ máy của các đơn vị. 
b) về số lượng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của các đơn vị: 
- Tồng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng giao đầu năm:... người (trong 

đó: số cán bộ, viên chức...người; số lao động hợp đồng từ 01 nãm trở lên... người) 
- Tổng số cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng cuối năm:.. . . người (chi tiết 

như trên). 
Nguyên nhân tăng, giảm cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng và tình hình 

tinh giản biên chế trong các đơn vị. 
về thành lập, hoạt động của Hội đồng quản lý trong các đơn vị (nếu có). 
c) về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị 
- Đánh giá chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm, mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp; tình hình chấp hành chính sách chê 
độ và các quy định về tài chính của các đơn vị... 

- về thực hiện hoạt động dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách 
nhà nước (NSNN); hoạt động dịch vụ khác. 
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- về thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước đặt hàng, 
giao nhiệm vụ sử dụng NSNN; đánh giá về thời hạn hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng 
sản phẩm đã hoàn thành được nghiệm thu hoặc được duyệt, chấp nhận. 

- về thực hiện nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước theo quyết định của cấp có 
thẳm quyền. 

- về thực hiện nhiệm vụ thu, chi phí, lệ phí theo pháp luật phí và lệ phí. 
- Thực hiện các nhiệm vụ chi không thường xuyên. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác. 
2, về kết quả thực hiện giao quyền tự chủ tài chỉnh cho các đơn vị 
- Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập: đom vị; chi tiết theo từng lĩnh vực; 

mức độ tự chủ (4 nhóm) trong giai đoạn thực hiộn tự chủ tài chính. 
- về nâng mức độ tự chủ tải chính của đơn vị nhóm 3, chi tiết theo từng linh vực: 
+ Kết quả thực hiện so với yêu cầu của Nghị định. 
+ Khó khăn, vướng mấc và nguyên nhân. 
+ Đe xuất giải pháp cho giai đoạn 05 năm tiêp theo. 
- về thực hiện giảm chi ngân sách nhà nước trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp 

công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ (số phải giảm theo mục 
tiêu, số thực hiện, khó khàn, vướng mắc, nếu có....). 

3. về thực hiện tự chủ tài chính của các đơn vị 
a) về mức thu: các khoản phí thu theo quyết định sô ; các khoản thu hoạt 

động dịch vụ sự nghiệp công, thu hoạt động dịch vụ khác do đơn vị tự quyêt định; cảc 
khoản thu theo đom giá Nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công... 

b) về nguồn thu, chi thường xuyên giao tự chủ (bao gồm số nộp thuế và các 
khoản phải nộp NSNN khác). 

c) Phân phối kết quả tài chính (chênh lệch thu, chi thuờng xuyên trích lập các Quỹ):... 
triệu đồng. 

- Sử dụng các quỹ (chi tiết theo từng quỹ: Quỹ phát triền hoạt động sự nghiệp; 
quỹ bổ sung thu nhập; quỹ khen thưởng, quỷ phúc lợi; quỹ khác nếu có), cụ thế: số 
dư đầu năm... triệu đồng; số trích trong năm ... triệu đồng; số chi quỹ trong năm... 
triệu đồng; số dư chuyến sang năm sau... triệu đồng. 

- Đơn vị nhóm 4 báo cáo tình hình sử dụng kinh phí tiết kiệm (chi thu nhập 
tăng thêm, chi khen thường, phúc lợi). 

d) Tình hình thu nhập tăng thêm của người lao động 
- Số đơn vị có hộ số tăng thu nhập tăng thcm dưới 1 lân quỹ tiền lương: . . . 
đơn vị. 
- Số dơn vị có hộ số lăng thu nhập từ 1 - 2 lần quỹ tiền lương: . . . đơn vị. 
- Số đom vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 2 - 3 lằn quỹ tiền lương:. . . đơn vị. 
- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ trên 3 lần lquỹ tiền lương trở lên: . . . . 
dơn vị. 
- Đơn vị có người có thu nhập tăng thêm cao nhất là ... triệu đồng/tháng (tên 
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đơn vị ). 

- Đơn vị có người có thu nhập tăng thcm thấp nhắt là ... triệu dồng/tháng (tên 
đơn vị). 

đ) Tình hình xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ: 
Số các đơn vị sự nghiệp đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ /Tông sô đơn 

vị sự nghiệp được giao tự chủ tài chính (đạt tỷ lệ .... %). 
Tình hình xây dựng, thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. 
Các giải pháp thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ. 
e) Các biện pháp thực hành tiết kiệm chi và táng thu. 
Số đơn vị có chênh lệnh thu lớn han chi thường xuyên:....đơn vị/ so với tồng 

số đom vị giao tự chủ tài chính (đạt tỳ lệ ... %) 
Số chênh lệnh thu lớn hơn chi thường xuyên .... triệu đồng. Các giải pháp tiết 

kiệm chi, tăng thu. 
g) về thực hiện các hoạt động vay vốn, huy động vốn 
- về vay vốn của các tồ chức tín dụng: 
Số đơn vị vay vốn: .... đơn vị/tổng số đơn vị được giao tự chủ tài chính. 
Số vốn vay... triệu đồng; số đã trả nợ vay .... triệu đồng. 

Đơn vị có số vốn vay cao nhất... triệu đồng, mục đích vay vốn (tên đơn vị). 
Đơn vị có số vốn vay thấp nhất... triệu đồng, mục đích vay vốn (tên đơn vị). 
- về huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị: 
Số đơn vị có huy động vốn:...đơn vị/tổng số đon vị được giao tự chủ tài chính. 
Số vốn huy động... triệu đồng; số đã trá nợ ... triệu đồng. 
Đơn vị có số vốn huy động cao nhất .... triệu đồng, mục đích huy động vốn 

(tên đơn vị) 
Đơn vị có vốn huy động thấp nhất ... triệu đồng, mục đích huy động vốn (tên 

đơn vị). 
- Các giải pháp, phương án tài chính vay vốn, huy động vốn; trả nợ vay, trả 

nợ tiền huy động vốn; đánh giá hiệu quà sử dụng vốn vay, vốn huy động. 
4. Nguồn thu, chi nhiệm vụ thường xuyên không giao tự chủ. 
5. Những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân. 
6. Đe xuất, kiến nghị. 

(Biếu báo cảo số liệu kèm theo) 
. . . A'gày - . . (háng. . . năm. . . 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO TIIÙ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Kỷ tên) (Ký tên, đóng dấu) 
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Bộ, Cơ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG Biểu kèm theo Phụ lục số 7 

BÁO CÁO THỤC HIỆN cơ CHÉ TỤ CHỦ TÀI CHÍNH 
CỦA ĐƠN VỊ SỤ NGHIỆP CÔNG LẶP 

(Dùng cho báo cáo Bộ Tài chính hàng nảm và giai đoạn 05 năm*) 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 56/2022/ĨT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

TT Nội dung báo cáo Đorn vị tínb 
Thực hiện 
nỉm trước 

Dự kiến năm 
kế hoạch 

Ghi chú 

A BÁO CÁO TÒNG HỢP 

I Tổng số đơn vị SNCL Đon vị 

II Số lượng đơn vị được giao tự chủ tài chính Đom vị 

i Dơn vị tự bảo đảm chi thuờng xuyên và chi đẩu tư Đơn vị 

2 Đơn vị tự bảo đàm chi thường xuyên Dơn vị 

3 Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên Đơn vị 

4 Đon vị do NSNN bảo đàm chi thường xuycn Đơn vị 

III Tổng số người làm việc Người 

Trong đó: số người huờng lưcmg từ NSNN 

IV xát quả hoạt động tải chỉnh Triệu đồng 

1 Nguồn tài chính 

a Ngân sách nhà nước cấp 

- NSNN đặt hàng, hoặc đâu thâu cung câp dịch vụ 
sự nghiệp công 

- NSNN hỗ ượ chi thường xuyên giao tự chủ 

- NSNN câp chi nhiệm vụ thường xuyên không 
3Ìao tụ chủ 

b Nguồn thu phi được để lại chi 

c Nguồn thu địch vụ khác 

d Nguồn vay nợ, viện trợ 

e Nguồn khác 

2 

a 

Sử dụng nguồn tài chính 2 

a Chi từ nguồn NSNN cấp 

- Chi ỉhục hiện đặt hảng, hoặc đầu thâu cung cẩp 
dịch vụ sự nghiệp công 

Trong đó: Quỹ imrng 

- Chi thường xuyên giao tụ chù 

Trong đó: Quỳ luxmg 

b 

• Chi nhiệm vụ thuờng xuyên không giao tự chủ 

b Chi phục vụ công tác thu phi 
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TT Nội dung báo cáo Đơn vị tính 
Thực hiện 
năm trước 

Dự kiến năm 
kế hoạch 

Chi chú 

Trong dó: ộuv lĩtơng 

c Chi hoạt động dịch vụ khác 

Trong đỏ: Quỳ lương 

d Chi vay nợ, viện trợ 

e Chi khác 

3 Chênh lệch thu chi (1) 

4 Trích lập các Quỳ 

a Ọuỹ phát triển hoạt động sụ nghiệp 

b Quỹ bổ sung thu nhập 

c Quỳ khen thưởng, phúc lợi 

d Ọuỹ khác (2) 

B BÁO CÁO CHI TIÉT THEO LlNH vực (3) 

B.l Lĩnh vực 

I Số lưựng đơn vị SNCL Đom vị 

II 
Số lượng đơn vị SNCL được giao tự chủ tài 
chinh 

Đơn vị 

ỉ Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư Đơn vị 

2 Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên Đơn vị 

3 Đon vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên Đơn vị 

4 Đon vị đo NSNN bảo đàm chi thuờng xuyên Đon vị 

III Tổng số ngưỏi làm việc Người 

Trong đó: số ngưòi huởng lương từ NSNN 

IV Kết quả hoạt dộng tài chính Triệu đồng 

] Nguồn tài chinh ' 

a Ngẩn sách nhà nuóc cấp 

- NSNN dặt hàng, hoặc đẩu thẩu cung cãp dịch vụ 
sự nghiệp CÔI1R 

- NSNN hỗ tTỢ chi thường xuyên giao tự chủ 

- NSNN càp chi nhiệm vụ thường xuyên không 
giao tự chừ 

b Nguồn thu phí được để lại chi 

c Nguồn thu dịch vụ khác 

d Nguồn vay nợ, viện trợ 

e Nguồn khác 

2 Sử dụng nguồn tài chinh 

a Chi từ nguồn NSNN cấp 1 
' 
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TT Nội dung báo cáo Đơn vị tính 
Thực hiện 
năm trước 

Dự kián năm 
kể hoạch 

Ghi chú 

- Chi thực hiện dặt hàng, hoặc dấu thầu cung cấp 
dịch vụ sự nghiệp công 

Trong đó: Quỷ lương 

- Chi thường xuyên giao tự chủ 

Trong đó: Quỹ lương 

- Chi nhiệm vụ thường xuyên không giao tự chủ 

b Chi phục vụ công tác thu phi 

Trong dỏ: Quỷ lương 

c Chi hoạt động dịch vụ khác 

Trong đỏ Quỳ lương 

d Chi vay nợ. viện trợ 

3 Chcnh lệch thu chi 

4 Trích lập các Quỹ 

a Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

b Quỹ bố sung thu nhập 

c Quỷ khen thuờng, phúc lợi 

d Ọuỳ khác 

5 Hệ sổ thu nhập tảng thêm 
Lân (quỹ 

tiền lương) 

B.2 Lĩnh vực 

B3 Lĩnh vực 

Ghi chủ: 
(*) Báo cáo từng nam theo mau trên, báo cáo giai doụrt 05 năm bò sung thành 05 cột; trong đó, năm hiện hành là sắ ỉiẻu 
dự kiến, các nàm trxrtic là sổ liêu ước thực hiện. 
( ỉ )  C h ê n h  l ệ c h  t h u ,  c h i  t ừ  n g u ồ n  N S N ấ W  c ắ p  ( k h ô n g  b a o  g ồ m  k i n h  p h í  n h à  n ư ớ c  g i a o  n h i ệ m  vụ, kinh phi chi nhiệm vụ không 
thường xuyên), không tính chênh lệch thu chi từ nguồn vay nợ, viện trợ 
(2) Thuyết minh chi tiẻt Quỳ khác (nêu có): Căn cứ trích lập. mức trich lập. 
(3) Báo cáo chi tiết theo 07 lĩnh vực sự nghiệp: Giáo dục và dùo tụo, giáo dục nghê nghiệp, y tẻ, thông tin truyén thông, 
khoa học công nghệ, văn hóa thể thao và du lịch, sự nghiệp kinh te vù sự nghiệp khúc. 

NGƯỜI LẬP BIÉU 
(Kỷ ten) 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN 
(Kỷ lên, đóng dàuị 


