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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUYỀN T Ự CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH 
NHIỆM VỀ TÀI CHÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP 

NGÀY 25/4/2006 CỦA CHÍNH PHỦ
(Dùng cho: Các đơn vị dự toán cấp II báo cáo đơn vị dự toán cấp I, đơn vị dự toán cấp I  báo cáo cơ 

quan Tài chính cùng cấp, các địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ)

I. Về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 
25/4/2006 của Chính phủ:

1. Công tác phổ biến, tập huấn nội dung Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và các văn 
bản liên quan; nội dung và kế hoạch triển khai thực hiện.

2. Tình hình thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự 
nghiệp công lập:

a) Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó: số đơn vị sự nghiệp giáo dục đào 
tạo; Y tế; Văn hóa Thông tin, Thể dục thể thao; Sự nghiệp khác.

b) Tổng số đơn vị đã giao tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số
43/2006/NĐ- CP:

- Phân loại: (1) Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động; (2) Đơn vị tự bảo 
đảm một phân chi phí hoạt động; (3) Đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt
động.

- Kinh phí: (1) Kinh phí tự chủ (đổi với đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt 
động); (2) Kinh phí NSNN cấp thực hiện tự chủ (đối với đơn vị tự bảo đảm một phần 
chi phí hoạt động và đơn vị do NSNN bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động).

( Chi tiết theo biểu kèm theo)
3. Tình hình xây dựng và thực hiện các tiêu chí đánh giá và mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
4. Tình hình phân cấp về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức 

bộ máy, biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
5. Tình hình ban hành các tiêu chuẩn, định mức chi, định mức kinh tế kỹ thuật 

thuộc phạm  vi quản lý.

II. Kết quả thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị 
sự nghiệp công lập:

1. Tình hình xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị sự nghiệp:
- Số các đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội b ộ .... /Tổng số đơn vị được giao

quyền tự chủ (đạt tỷ lệ %);



Các giải pháp thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ

2. Tình hình huy động vốn:
- Số đơn vị có huy động vốn để sử dụng hoạt động dịch vụ .... đơn vị/ so với tổng 

số đơn vị được giao tự chủ;
+ Số vốn huy động được... triệu đồng (trong đó: huy động của cán bộ công nhân 

viên.... triệu đồng), vay vốn của các tổ chức tín dụng.... triệu đồng).
+ Đơn vị có số vốn huy động cao nhất.... triệu đồng, mục đích huy động (tên đơn

vị);

Đơn vị có vốn huy động thấp nhất... triệu đồng (tên đơn vị).
- Các giải pháp huy động vốn.
3. Tình hình thực hành tiết kiệm chi và tăng thu:

Tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên:
+ Số đơn vị tiết kiệm .... / so với tổng số đơn vị giao tự chủ (đạt  tỷ lệ .. %)
+ Số kinh phí tiết kiệm được.... triệu đồng; tỷ lệ kinh phi tiết kiệm được so với dự

toán được giao ... %.
+ Đơn vị có số kinh phí tiết kiệm cao nhất.... triệu đồng (tên đơn vị)
+ Đơn vị có số kinh phí tiết kiệm thấp nhất.... triệu đồng (tên đơn vị)
- Số tăng thu .... triệu đồng, so với năm trước tăng ... triệu đồng (tăng %)
- Đơn vị có số tăng thu cao nhất.... triệu đồng (tên đơn vị)
- Đơn vị có số thu thấp nhất.... triệu đồng (tên đơn vị)

Các giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi.4. 
Tình hình bố trí, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế

5. Tình hình thu nhập tăng thêm người lao động:
- Số đơn vị có hệ số thu nhập tăng thêm dưới 1 lần

- Số đơn vị có hệ số thu nhập tăng thêm từ trên 1 đến 2 lần:
- Số đơn vị có hệ số thu nhập tăng thêm từ trên 2 đến 3 lần:

- Số đơn vị có hệ số thu nhập tăng thêm từ trên 3 lần trở lên :
Đơn vị có người có thu nhập tăng thêm cao nhất là ....đ/tháng (tên  đơn  v ị )

Đơn vị có người có thu nhập tăng thêm thấp nhất l à . . .  đ/tháng (tên đơn vị)

6. Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị:
Người lập báo cáo  . .... Ngày. . . tháng. . . năm. .

Ký tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên đóng dấu)
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BIỂU TỔNC HỢP KẾT QUẢ THỤC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 43/2006/NĐ-CP 
CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NAM 200.......

sổ
TT Tên đơn vị

Biên chế. lao động Quỹ tiên
lương

cấp bậc 

chức VII 
trong
năm

(tr Đồng)

Tổng sổ

Kinh phí 

trong năm

(tr Đồng)

Trong đó Tổng thu nhập 

tăng thêm
Trích ịập Quỹ*

Tổng
SỐ

(người)

Biên chế Lao động
hợp đồng 

( trên 1 năm)

( người)

Kinh hí

NS cắp 

trong năm

(tr. Đồng)

Thu sự nghiệp

KH

(người)

TH

( người)

T. số Thu phí, lệ phí Thu dịch vụ Thu khác Quy

PTSN

(tr Đồng)

Quỹ

KT.PL

(tr. Đồng)

TH
năm

trựớc
(tr. Đồng)

TH
trong
năm

(tr. Đòng)

TH
năm

trước
(tr Đông)

TH
trong
năm

(tr. Đồng))

TH
năm

trước
(tr Đuny)

TH

trong
năm

(tr. Đồng)

TH

năm
trư ớ c
(tr Đổng)

TH

trong
năm

(tr. Đồng))

TH

năm

trước
(tr. Đồng))

TH

trong
năm

(tr. Đồng)

1 n
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1

T ô n g  s ô  

Đơn vị tự  đảm báo toàn bộ 
chi phí hoạt đ ộ n g

« Sự nghiệp giáo duc đào tạo
2 S ự  nghiệp y tế
3 Sự nghiệp văn hóa thông tin
4 Sư nghiệp kinh tế
5 Sự nghiệp khác

i ll
Đ ơ n  v ị t ự  đ ả m  b ả o  m ộ t  p h ẩ n  

chi phí hoại động
1 Sự nghiệp giáo dục đào tạo
2 Sự nghiệp y tế
3 Sự nghiệp văn hóa thông tin
4 Sư nghiệp kinh tế
b Sự nghiệp khác

III
Đ ơ n  v ị  s ự  n g h iệ p  k in h  p h í  

hoạt động do ngân sách nhà
1 Sự nghiệp giáo dục đào tạo
2 Sự nghiệp y tể
3 Sự nghiệp văn hóa thông tin
4 Sư nghiệp kinh tế
5 Sự nghiệp khác

Ghi chú:

* Trích lập quỹ PTSN, Quỹ phúc lợi: đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ chi phí và đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí; Chi đầu tư cơ sở vật chất, chi KT, PL đối với 
đối với đơn vị NSNN bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động
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TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2006/NĐ-CP 
CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NĂM 200..

S

TT

B ộ , ngành
Tổng số 
đơn vị 

sự nghiệp 
công lập

Đơn vị 
sự nghiệp 

thuộc 
đối tượng 

giao tự chủ

Trong đó: đơn vị đã thực hiện giao tự chủ theo NĐ số 43/2006/NĐ- CP
Tổng 

số 
đơn vị

Trong đó
Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ 

chỉ phí hoạt động
Đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí Đơn vị NSNN cấp toàn bộ chi ph

Số lượng 
đơn vị

Kinh phí 
tự chủ

Trong đó: NS cấp 
(tr.đồng)

Số lượng 
đơn vj

Kinh phí NS cấp 
giao tự chủ (tr.đồng)số lượng Kinh phí tự chủ

TÔNG S ỏ

I Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí
1 Sự nghiệp giáo dục đào tạo

2 Sự nghiệp y tế
3 Sự nghiệp văn hóa thông tin
4 Sư nghiệp kinh tế

5 Sự nghiệp khác

n
Đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí 
hoạt động

1 Sự nghiệp giáo dục đào tạo
2 Sự nghiệp y tế
3 Sự nghiệp văn hóa thông tin
4 Sư nghiệp kinh tế
5 Sự nghiệp khác

I I I
Đom vỊ sự nghiệp kinh phí hoạt 
động do NSNN bảo đảm toàn bộ

1 Sự nghiệp giáo dục đào tạo
2 Sự nghiệp y tế
3 Sự nghiệp văn hóa thông tin
4 Sư nghiệp kinh tế
5 Sự nghiệp khác




