ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2016

Số: 2353 /QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
Giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự
cho các đơn vị sự nghiệp đã được giao tự đảm bảo chi thường xuyên
trên địa bàn tỉnh An Giang
___________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ
ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận
của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”;
Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ
tướng Chính phủ về Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ
cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1189/TTr-SNV ngày
03 tháng 8 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân
sự theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính
phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập cho các đơn vị sự
nghiệp đã được giao tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang,
bao gồm:
1.

Trung tâm Dịch vụ ký túc xá

2.

Bệnh viện Tim Mạch

3.

Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt

4.

Bệnh viện Sản - Nhi

5.

Bến xe Châu Đốc

6.

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ

7.

Trung tâm Tư vấn kiểm định xây dựng

8.

Phòng Công chứng số 1

9.

Phòng Công chứng số 2

10.

Trung tâm Quan trắc kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

11.

Văn phòng Đăng ký đất đai

12.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

13.

Ban Điều hành Bến xe, tàu Chợ Mới

14.

Ban Quản lý Công viên Mỹ Thới - Long Xuyên

15.

Ban Điều hành Bến xe, tàu Long Xuyên

16.

Ban Điều hành Bến xe, tàu Phú Tân

17.

Ban Điều hành Bến xe, tàu Thoại Sơn

18.

Ban Quản lý Du lịch và Văn hóa Thoại Sơn

19.

Ban Điều hành Bến xe, tàu Tri Tôn.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng Phương án tự chủ
về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự trong thời gian 3 năm (giai
đoạn đầu từ năm 2016 đến năm 2018, trong những năm tiếp theo tổ chức đánh
giá lại để có phương án tiếp tục tự chủ hoặc thực hiện xã hội hóa thông qua
chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp và sau đó cổ phần hóa
theo quy định), báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp có ý kiến, gửi Sở Nội vụ thẩm
định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở để đơn vị chủ động tổ
chức thực hiện nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức, tuyển dụng, sử dụng và quản lý người
làm việc, đảm bảo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.
Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị xây
dựng phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự và
thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hiệu trưởng Trường đại học An
Giang, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giao thông, Vận tải,
Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi
trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thành phố Long Xuyên và các huyện Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn, Tri Tôn,
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Kho Bạc Nhà nước tỉnh;
- Các Sở, ban ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu HC-TH, TH.
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