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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm 

Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn giai đoạn 2016 - 2018  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua 
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 định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 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; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ 
trình số 06//TTr-SNN&PTNT ngày 07 tháng 01 năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung 
tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn giai đoạn 2016-2018, cụ thể như sau: 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn trực thuộc Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được phân loại là đơn vị sự nghiệp có thu 
tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động giai đoạn 2016-2018. 

 Điều 2. Căn cứ vào phân loại đơn vị sự nghiệp tại Điều 1, Thủ trưởng 
đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 
chính theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng cho 
năm ngân sách 2016-2018. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Trung tâm Nước 
sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 
- KBNN tỉnh; 
- Lưu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 
 
 
  
 
 
 

Vương Bình Thạnh 
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