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Số:          / STC-VP 

V/v cử công chức, viên chức 

tham dự Lớp đào tạo về quy 

định cơ chế tự chủ tài chính 

của đơn vị SNCL 

Sóc Trăng, ngày       tháng       năm 2022     

 

Kính gửi: Các sở, ban ngành tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Quyết định số 3371/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Sóc Trăng năm 2022. 

Nhằm góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của đơn vị sự 

nghiệp công lập (SNCL) theo hướng trao quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, nhân 

sự và tài chính; khuyến khích đơn vị SNCL đủ điều kiện thực hiện cổ phần hóa. 

Sở Tài chính phối hợp mở lớp đào tạo về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập, như sau:  

1. Đối tượng và tiêu chuẩn  

Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, công chức quản lý tài chính các 

sở, ban ngành cấp tỉnh (theo Danh sách đính kèm) và đơn vị phòng, ban các 

huyện, thị xã, thành phố (đơn vị sự nghiệp công lập).  

2. Thời gian khóa học: 03 ngày (vào các ngày làm việc trong tuần). 

3. Dự kiến khai giảng: Tháng 5/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). 

4. Địa điểm học: Tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

5. Học phí: Do ngân sách nhà nước đảm bảo. 

6. Chứng nhận khóa tập huấn: Các học viên hoàn thành chương trình 

đào tạo sẽ được cấp Chứng nhận theo quy định.  

7. Đăng ký: Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp và lập danh sách công 

chức, viên chức tham dự lớp đào tạo (theo mẫu đính kèm) và gửi kèm 01 ảnh 3 x 

4 (ghi họ, tên và năm sinh) gửi về Sở Tài chính trước ngày 14/5/2022 để tổng 

hợp.  

Riêng đối với các cơ quan, đơn vị sau đây tổng hợp danh sách công chức, 

viên chức của đơn vị trực thuộc gửi về Sở Tài chính: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và lập danh sách kế toán các trường 

trực thuộc Sở. 



- Sở Y tế tổng hợp và lập danh sách kế toán các trung tâm và bệnh viện. 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp và 

lập danh sách công chức của phòng và kế toán các đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn (trừ đơn vị sự nghiệp giáo dục). 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp và lập danh sách công chức của 

phòng và kế toán các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức tham dự lớp bồi 

dưỡng gửi danh sách về Sở Tài chính để tổng hợp và tổ chức lớp./. 

 
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng TCKH các huyện, TX và TP;  

- Phòng GD và ĐT các huyện, TX và TP; 

- Lưu: VP (VT-KT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Kim Huy 
 

Chi tiết liên hệ:  

Văn phòng Sở Tài chính, Điện thoại: 0299.3821480 

Website: www.sotaichinh.soctrang.gov.vn/mục thông báo 
 

http://www.sotaichinh.soctrang.gov.vn/
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

Tham dự lớp đào tạo Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập  

theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 

 

 

 

Stt 

 

Họ và tên 

Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú 
Nam Nữ 

1       

 2       

 

 
 

Sóc Trăng, ngày …. tháng…. năm 2022 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên đóng dấu) 
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