
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                         
  

Số:                    /STC-NS Sóc Trăng, ngày          tháng           năm 2022 

V/v triển khai Thông tư số 

56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài 

chính khi tổ chức lại, giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập  

 

 

    Kính gửi:  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

                  - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố,  

                                                                                              tỉnh Sóc Trăng. 

 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ 

quy định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

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 Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về 

phương án phân loại tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 

2022; 

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự 

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

công lập. 

Nội dung Thông tư số 56/2022/TT-BTC nêu trên được đăng trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở Tài chính tại địa chỉ https://sotaichinh.soctrang.gov.vn 

(Mục QL Ngân sách và Tài chính HCSN). Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/11/2022. 

Sở Tài chính thông báo đến các đơn vị được biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VPUBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VP, NS, GCSDN. 

 

GIÁM ĐỐC 

  

 


