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TẬP HUẤN 

Hướng dẫn Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 
của Chính phủ chế độ tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập  

 Ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2021/NĐ-CP về việc 
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập  (thay thế cho Nghị 
định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015).  

Để cập nhật những thay đổi trong chế độ giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
đối với các đơn vị sự nghiệp công và giúp đội ngũ kế toán nắm những nội dung mới 
theo tinh thần Nghị định 60/2021/NĐ-CP, Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, 
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên, tỉnh Tây Ninh tổ chức lớp “Hướng dẫn chế độ hướng dẫn chế độ tự 
chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP” với nội dung 
chi tiết như sau: 

1. Nội dung tập huấn: 

a. Giới thiệu những vấn đề mới của Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 
b. Trình bày các nguyên tắc thay đổi 
c. So sánh, phân tích những nội dung thay đổi chính so với Nghị định 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015. 

2. Nội dung cụ thể: 

- Quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công; 
- Những thay đổi tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự 

của đơn vị sự nghiệp công; 
- Về nguồn tài chính: quy định cụ thể nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập theo hướng tách rõ nguồn thu, gồm: (1) Thu từ hoạt động dịch vụ sự 
nghiệp công; (2) Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động liên 
doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật; 
(3) Thu từ cho thuê tài sản công… 

- Hướng dẫn lập, chấp hành dự toán thu, chi; Quy trình giao quyền cho đơn vị 
sự nghiệp công;  

- Tự chủ trong các giao dịch tài chính; Thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế, 
quản lý tài sản nhà nước; Nhũng quy định đơn vị sự nghiệp công vận dụng 
cơ chế tài chính như doanh nghiệp; 

- Về tự chủ trong hoạt động liên doanh, liên kết, đơn vị sự nghiệp công lập 
được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm liên doanh, liên kết với các tổ chức, 
cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội. 

- Quy định về giá, phí dịch vụ sự nghiệp công; Lộ trình tính giá dịch vụ sự 
nghiệp công. Đối với giá dịch vụ sự nghiệp công đang được Nhà nước đặt 
hàng.  



- Hướng dẫn xây dựng cơ chế tự chủ về tài chính đới với đơn vị sự nghiệp 
công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; Nâng mức độ tự chủ tài 
chính của đơn vị các nhóm đơn vị.   

- Hướng dẫn xây dựng cơ chế tự chủ về tài chính đới với đơn vị sự nghiệp 
công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công do 
Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên;  

- Điều chỉnh chính sách tiền lương, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tiết 
kiệm 10% chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng thêm hằng năm và sắp 
xếp từ nguồn dự toán ngân sách Nhà nước được giao để thực hiện cải cách 
chính sách tiền lương.  

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sự nghiệp công: quy trình điều 
chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ được xây dụng theo NĐ 16/2015/NĐ-CP; 

- Trách nhiệm của các cơ quan chủ quản, cơ quan tài chính, thủ trưởng đơn vị 
sự nghiệp công; 

- Việc sử dụng tài sản công: đơn vị thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về 
quản lý, sử dụng tài sản, việc sử dụng thương hiệu, giấy phép, bản quyền tác 
phẩm để liên doanh, liên kết theo hình thức thành lập pháp nhân mới. Việc 
phân chia kết quả của hoạt động liên doanh, liên kết …. 

- Hỏi đáp và giải quyết những vướng mắc với các chuyên gia kế toán 

3. Đối tượng tham dự: Chủ tài khoản, Kế toán trưởng, phụ trách kế toán, chủ tịch 
công đoàn cơ sở, kế toán tổng hợp, kế toán viên các cơ quan đơn vị giáo dục, ý 
tế, UBND các cấp, các cơ quan, ban ngành, đàon thể,…và những người quan 
tâm. 

4. Thời gian tập huấn: 2 ngày vào các ngày     và     /     /2022 (sáng từ 7:30-
11:30, chiều từ 13:30-16:30). Thời gian học sẽ cho các bên cùng thống nhất. 

5. Giảng viên: Giảng viên các trường đại học, chuyên gia kế toán nhiều kinh 
nghiệm.  

6. Học phí: 1.800.000đ/người (bao gồm tài liệu tập huấn) 

7. Liên hệ đăng ký tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh, Hẻm 
18, Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 5, Phường 4, Tp. Tây Ninh; Điện thoại: (0276) 
384 23 74 – hoặc thầy Tú (Trưởng phòng Đào tạo): 0936 721 252 

            Kính đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xem xét và 
cử cán bộ tham dự khóa học. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, 

TTĐTBDNV./. 
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