
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:         /QĐ-UBND 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ  về tài 

chính cho đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn  

giai đoạn 2021-2023 

 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ- 

CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự 

nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;  

Căn cứ Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lâp̣ theo Nghị định 

số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 164/TTr-

SGTVT ngày 22/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài 

chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2023, như phụ lục và biểu kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước các năm 2021, 

2022, và 2023  được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giám đốc Sở Giao thông vận 

tải và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cơ chế 

tài chính theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội 

vụ, Giao thông vận tải và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao 

thông vận tải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- CPCVP UBND tỉnh, 

các Phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VTD). 

 

KT. CHỦ TỊCH                                                                            
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Đoàn Thu Hà 



2 

 

PHỤ LỤC: 

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THỰC HIỆN  

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 141/2016/NĐ-CP NGÀY 10/10/2016 
 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    /01/2021 của 

 Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

Số 

TT 

Tên đơn vị Cơ quan chủ 

quản 

Giai đoạn được 

giao tự chủ 

 

I 

 

Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác do 

Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (theo chức năng, nhiệm vụ được 

cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp) 
 

 

 

1 

 

 

Thanh tra giao thông vận tải 
 

 

Sở Giao thông 

vận tải 

 

 

 

2021 - 2023 

 

II 

 

Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự 

đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư 

 

 

1 

 

Ban Quản lý xây dựng và bảo trì 

hạ tầng giao thông 

 

 

Sở Giao thông 

vận tải 

 
 

2021 - 2023 
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