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NGHỊ QUYẾT 

Về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị  

sự nghiệp công lập trong năm 2022 

––––––––––––––––––––––– 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 172/TTr-BTC ngày 02 tháng 8 năm 

2022; 

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ; 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Về phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập năm 2022 trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung 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 (Nghị định số 60/2021/NĐ-CP). 

1. Đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành 

lập theo quy định đã được giao quyền tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định 

số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 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 thì tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ tài 

chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến hết năm 2022.  

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được phê duyệt phương án tự chủ 

tài chính thì thực hiện phê duyệt phương án tự chủ tài chính của năm 2022 theo quy 

định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP.  

3. Từ năm 2023, các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng phương án tự chủ tài 

chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-43-2006-nd-cp-quyen-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-thuc-hien-nhiem-vu-to-chuc-bo-may-bien-che-tai-chinh-doi-voi-don-vi-su-nghiep-cong-lap-11313.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-54-2016-nd-cp-co-che-tu-chu-to-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-cong-lap-314443.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-141-2016-nd-cp-co-che-tu-chu-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-su-nghiep-kinh-te-325310.aspx
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Đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã được cơ quan có thẩm 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 đã được phê duyệt.  

Điều 2. Giao Bộ Tài chính tổng hợp các nội dung nêu trên vào dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, trình Chính phủ xem xét, quyết 

định trong năm 2022. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng 

cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, 

TGĐ Cổng TTĐTCP; 

- Lưu: VT, KTTH (2).G 

  

TM. CHÍNH PHỦ 

KT.THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG 

 

Lê Minh Khái 
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