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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ  

--------------- 

 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản 

lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 

07/10/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2013;  

Căn cứ quy định Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT- BTC - BNV ngày 

30/5/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ, quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; 

Trên cơ sở báo cáo của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử 

dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước. 

Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan 

nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau: 

 I. Đánh giá chung:  

Thực hiện chế độ tự chủ tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 

phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ 

- CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 

01/10/2013 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện 

đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân 

dân cấp xã, phường thị trấn trong tỉnh và đạt được kết quả tích cực về quyền tự 

chủ của cơ quan nhà nước trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành 

chính, đặc biệt là việc chủ động sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm để hoàn 

thành nhiệm vụ được giao, từng bước cải thiện thu nhập của cán bộ, công chức.  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành 

Luật Ngân sách nhà nước và văn bản về Hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN 

năm 2021, Sở Tài chính đã hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức thực 

hiện dự toán cơ bản đảm bảo trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định 

Theo Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của 
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Liên Bộ Tài chính - Nội vụ thì từ năm 2014 Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

thuộc đối tượng bắt buộc triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về sử dụng kinh phí quản lý hành chính quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-

CP. Do vậy, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã có văn bản chỉ đạo UBND 

các xã, phường thị trấn (gọi chung là cấp xã) triển khai thực hiện chế độ tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 

liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Tài chính - 

Nội vụ. 

Theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố thì đến thời điểm báo cáo: 

Đối với cấp huyện 10/10 huyện, thành phố thực hiện giao quyền tự chủ cho các 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã (đạt 100%). Đối với các cơ quan cấp tỉnh số 

đơn vị thực hiện giao quyền tự chủ là 36/36 đơn vị (đạt 100%) 

- Về thực hiện nhiệm vụ được giao: Các đơn vị chủ động thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước. Các cơ quan, đơn 

vị thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thực hiện xây dựng 

quy chế chi tiêu nội bộ và phương án sử dụng tiền tiết kiệm chi từ kinh phí thực 

hiện chế độ tự chủ, tiến hành rà soát lại biên chế, đánh giá chất lượng biên chế, 

sắp xếp, bố trí biên chế đúng người, đúng việc, đúng năng lực, qua đó tăng cường 

quyền tự chủ và tính chủ động của đơn vị trong công tác quản lý nhân sự và quản 

lý tài chính, tạo ra sự thay đổi về thái độ làm việc, tinh thần và ý thức trách nhiệm 

của đội ngũ công chức đối với công việc và ngân sách được giao. Kết quả thực 

hiện: 

- Tổng số 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 123 phòng chuyên 

môn cấp huyện; 633 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện; 151 xã, phường, thị 

trấn; tất cả các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, huyện, thành ủy và các cơ quan Trung 

ương đóng trên địa bàn đã ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công (ban 

hành riêng hoặc ban hành chung với Quy chế chi tiêu nội bộ); đồng thời gửi cơ 

quan tài chính cùng cấp (Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch; Kho bạc nhà 

nước) để theo dõi, kiểm soát.  

- 100% cơ quan hành chính của tỉnh đã thực hiện đúng các quy định về 

thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; nhất là việc quản 

lý, sử dụng các nguồn kinh phí tự chủ và không tự chủ; không cơ quan, đơn vị 

nào có sai phạm;  

- 100% với các đơn vị sự nghiệp công lập, đã thực hiện đúng các quy định 

về việc phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường 

xuyên; hầu hết các đơn vị sự nghiệp công lập đã chủ động, tiết kiệm nguồn chi 

thường xuyên được giao hoặc trong nguồn tự đảm bảo để tăng thu nhập cho viên 
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chức, người lao động của đơn vị; 

Các đơn vị đã thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng 

phí trong quản lý chi thường xuyên; chủ động rà soát, sắp xếp hoặc cắt giảm 

những nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết, cấp bách. Thực hiện tiết kiệm tối đa chi 

phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị....  

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc:  

Điều kiện làm việc, trang thiết bị làm việc của cán bộ, công chức, trong các 

đơn vị thực hiện tự chủ được đầu tư, nâng cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên 

môn của từng ngành như: trang bị máy vi tính, máy photocopy... mua sắm bố trí 

phương tiện, xe ô tô... phục vụ công tác theo tiêu chuẩn, định mức và chức danh 

đúng đối tượng và chế độ quy định của nhà nước, song do nguồn kinh phí hạn 

hẹp nên việc trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn chỉ là tương đối chưa đủ 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao một cách toàn diện. 

- Về tư tưởng của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị thực 

hiện chế độ tự chủ:  

Cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước có lập 

trường tư tưởng vững vàng, đồng tình, hưởng ứng, yên tâm công tác, tuyệt đối tin 

tưởng vào đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc 

thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính đem lại hiệu quả thiết thực trong việc tự chủ về kinh phí, công 

khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí 

được giao. 

II. Đánh giá cụ thể:  

1. Về số đơn vị: 

-  Cơ quan cấp tỉnh:  

+ Số các cơ quan cấp tỉnh:      36 đơn vị 

+ Số đơn vị thực hiện chế độ tự chủ:    36 đơn vị 

+ Số đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:  36 đơn vị 

- Cơ quan cấp huyện:  

+ Số các cơ quan cấp huyện:              123 đơn vị 

+ Số đơn vị thực hiện chế độ tự chủ:     123 đơn vị 

+ Số đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:   123 đơn vị 

- Cơ quan cấp xã:  

+ Số lượng xã:                151 đơn vị 

+ Số đơn vị thực hiện chế độ tự chủ:                         151 đơn vị 

+ Số đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:  151 đơn vị 

2. Về kinh phí  
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a) Kinh phí quản lý hành chính được giao:  1.816.735 triệu đồng 

Trong đó: 

* Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ: 1.052.343 triệu đồng  

- Số kinh phí thực hiện: 1.033.652 triệu đồng; 

- Số kinh phí tiết kiệm được: 18.692 triệu đồng; 

b) Phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm được: 6.771 triệu đồng. 

Trong đó: 

- Chi thu nhập tăng thêm: 6.077 triệu đồng 

- Chi khen thưởng, phúc lợi, khó khăn: 528 triệu đồng 

c) Kết quả thu nhập tăng thêm: 

- Số đơn vị không chi thu nhập tăng thêm:   197 đơn vị. 

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập dưới 0,1: 29 đơn vị. 

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ  0,1 đến dưới 0,2 lần: 1 đơn vị. 

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ  0,2 đến dưới 0,3 lần: 1 đơn vị. 

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ  0,3 đến dưới 0,4 lần: 17 đơn vị. 

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ  0,4 đến dưới 0,5 lần: 11 đơn vị. 

- Đơn vị có người có thu nhập tăng thêm cao nhất là: 3.750.000 đồng/tháng 

(Phòng Tài chính kế hoạch huyện Yên Thuỷ). 

- Đơn vị có người có thu nhập tăng thêm thấp nhất là: 300.000 đồng/ tháng 

(Phòng Y tế huyện Mai Châu). 

(Chi tiết có Biểu số 01; Phụ lục số 01, 02 đính kèm). 

3. Các biện pháp thực hành tiết kiệm 

- Thực hiện các quy định của nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí trong sử dụng kinh phí. Triển khai đến cán bộ, công chức thực hiện tốt Luật 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tiết kiệm tối đa các khoản chi phí quản lý 

hành chính như: điện, nước, thông tin liên lạc, vật tư, thiết bị văn phòng… 

- Quản lý việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị và sử dụng phương tiện đi 

lại hợp lý theo tiêu chuẩn, định mức theo quy định của nhà nước, tổ chức đầu 

thầu, đấu giá đúng quy định.  

- Rà roát, lập kế hoạch chi tiết công tác thanh tra, kiểm tra, chương trình 

công tác, tổ chức các hội nghị, tập huấn, tuyên truyền phù hợp nhiệm vụ được 

giao, tránh trùng lặp, chồng chéo để nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm kinh 

phí tự chủ theo định mức về hội nghị, công tác phí đúng quy định. 

III. Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị 

1. Khó khăn 

Do quy định sử dụng kinh phí tiết kiệm để chi cho hoạt động khen thưởng, 



5 

 

phúc lợi chưa được cụ thể, dẫn đến việc thực hiện chưa đáp ứng với thực tế đơn 

vị, nhiều đơn vị còn lúng túng trong việc sử dụng kinh phí này. Do đó trong thời 

gian tới, đề nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn cụ thể quy định về mục chi 

cho hoạt động khen thưởng, phúc lợi để các đơn vị thực hiện. 

2. Kiến nghị  

Không  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước 

năm 2021. Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xem, báo 

cáo Bộ Tài chính./. 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng QLNS, TCHCSN; 

- Phòng TH&TK (đăng website Sở); 

- Lưu: VT + VP (NL); 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

       Bùi Văn Thắng 
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