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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2058/QĐ-

UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về điều chỉnh loại hình 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,  

biên chế và tài chính của một số đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh  

quản lý đã được phê duyệt tại Quyết định số 301/QĐ-UBND  

ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;    

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước“; Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17 ngày 10 tháng 2005 về việc: “Quy định chế độ tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 

đối với các cơ quan nhà nước”; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 

tháng 10 năm 2013 về việc: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ”; Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 về việc: “Quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 

tháng 10 năm 2012 về: “Cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị 

sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh công lập”; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 

tháng 10 năm 2016 về việc: “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác”;  

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc: "Kéo dài thời hạn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của các 

đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản lý đến năm 2020"; Quyết định số 

2058/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: "Phê 

duyệt điều chỉnh loại hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính của một số đơn vị sự nghiệp công lập 

cấp tỉnh quản lý đã được phê duyệt tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 

20/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa";    

Theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 

3137/STC-HCSN ngày 23/6/2020 về việc: “Điều chỉnh, bổ sung nội dung tại 
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Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa"; 

kèm theo Công văn số 1266/SNV-TCBM ngày 22/6/2020 của Sở Nội vụ Thanh 

Hóa về việc: "Tham gia ý kiến về nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa". 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định 

số 2058/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về điều 

chỉnh loại hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, biên chế và tài chính của một số đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh quản 

lý đã được phê duyệt tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa để các ngành, các đơn vị có liên quan thực 

hiện; cụ thể như sau: 

 1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 

05/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

 1.1. Tại Điều 1, Điều 2 của Quyết định: Sửa đổi tên gọi "Bệnh viện Đa 

khoa Thanh Hóa" thành "Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa". 

 1.2. Tại Điều 1 của Quyết định: Bổ sung thêm mục 3.4. Tự chủ về tổ 

chức bộ máy: Các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Điều 

6 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ các quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

 2. Các nội dung khác giữ nguyên và thực hiện theo nội dung đã được 

phê duyệt tại Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 2 QĐ (để thực hiện);  
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTC. Thn202090 (25).               
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