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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiêm về tài chính năm 2019
đối với Khu di tích Xẻo Quít
GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định phân cấp về quản lý tổ
chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị
sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp;
Căn cứ Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND-HC ngày 14 tháng 7 năm 2016
của Ủy ban nhân dân Đồng Tháp về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp;
Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính
Phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức
bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ
Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25
tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự
nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-UBND-HC ngày 07 tháng 12 năm 2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà
nước năm 2019 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh;
Căn cứ Công văn số 713/STC-HCSN ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài
chính về việc thẩm định phương án tự chủ của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2019 cho
Khu di tích Xẻo Quít (có phụ lục đính kèm).
Điều 2. Khu di tích Xẻo Quít được phân loại đơn vị sự nghiệp do ngân
sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động (loại 3); Kinh phí ngân sách cấp đảm
bảo chi hoạt động thường xuyên năm 2019 (kinh phí tự chủ) của đơn vị
1.528.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu đồng).

Điều 3. Căn cứ vào phân loại đơn vị sự nghiệp trên và kinh phí ngân sách
nhà nước cấp đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, Giám đốc Khu di tích Xẻo
Quít có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài
chính theo quy định.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở và
Giám đốc Khu di tích Xẻo Quít chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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