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BÁO CÁO 

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

về tài chính năm 2021 của các đơn vị sự nghiệp công lập 

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

 

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Nghị định số 

54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 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 các Thông tư của Bộ, Ngành; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 

29/12/2017 hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị 

định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự 

nghiệp khác; Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN ngày 12/01/2017 quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; 

Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 quy định việc thực hiện cơ chế tự 

chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

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 cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 

Sở Tài chính tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Hòa Bình, như sau: 

I. Đánh giá chung 

Đề xuất UBND tỉnh các giải pháp cụ thể thực hiện Kế hoạch số 02-

KH/BCĐ ngày 16/4/2018 của Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 

khóa XII; hướng dẫn các Sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố thực hiện 

Kế hoạch số 02-KH/BCĐ. 

Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế 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 theo quy 

định của Nghị số 130/2005/NĐ-CP và quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 
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nghiệp công lập theo quy định của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, có văn bản 

hướng dẫn, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện chế độ tự chủ 

tài chính, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý đối với đơn vị hành 

chính cấp xã.  

Tổ chức thẩm định phân loại mức độ tự chủ tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập, danh mục các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN. 

II. Đánh giá cụ thể 

1. Thuận lợi: 

- Về cơ chế chính sách: Việc thực hiện giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp thể hiện rõ mục tiêu đổi mới toàn 

diện các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập là bước đột phá mới trên lộ 

trình đổi mới toàn diện, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, tăng cường giao 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp. Cơ chế, chính sách 

này nhận được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành tạo điều kiện cho các 

đơn vị sự nghiệp công phát triển, giảm áp lực tài chính cho ngân sách nhà nước…  

- Về tính chủ động: Các đơn vị chủ động sử dụng các nguồn tài chính được 

giao tự chủ trong chi đầu tư và chi thường xuyên, bao gồm nguồn thu từ hoạt 

động dịch vụ sự nghiệp công, nguồn thu phí được để lại chi theo quy định, nguồn 

thu hợp pháp khác. Được quyết định mức chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý 

nhưng tối đa không vượt quá mức chi do nhà nước quy định.  

Để tạo điều kiện khuyến khích các đơn vị tự chủ toàn diện về chi thường 

xuyên và chi đầu tư, chủ động xây dựng danh mục các dự án đầu tư. Được vay 

vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước hoặc được hỗ trợ lãi suất cho các dự án đầu tư 

sử dụng vốn vay của các tổ chức tín dụng được sử dụng trích lập các quỹ khác 

theo quy định của pháp luật sao cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Việc giao quyền tự chủ,tự chịu trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các 

đơn vị sự nghiệp trong giao dịch với bên ngoài, đặc biệt là trong các hoạt động 

liên doanh, liên kết, hoạt động dịch vụ sự nghiệp công có điều kiện xã hội hóa 

cao, tạo thêm nguồn thu cho đơn vị, được huy động vốn, vay vốn, chịu trách 

nhiệm về hiệu quả của việc huy động vốn, vay vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất theo quy định của pháp luật, ví dụ như các bệnh viện công lập. 

Mặt khác, việc giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức đặt hàng góp phần sử dụng tiết kiệm, có 

hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất do nhà nước đã đầu tư, phát huy năng lực, trình độ 

của đội ngũ cán bộ, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Từ đó sẽ tạo tiền đề 

cho việc đổi mới phương thức từ hình thức giao dự toán theo biên chế sang hình 

thức giao dự toán theo kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra.  
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* Kết quả thực hiện: 

- Năm 2021 tỉnh Hòa Bình có 633 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó: 

+ Sự nghiệp giáo dục đào tạo:        523 đơn vị 

+ Sự nghiệp y tế:              15 đơn vị 

+ Sự nghiệp văn hóa, thể thao và Du lịch:                16 đơn vị 

+ Sự nghiệp thông tin:             12 đơn vị 

+ Sự nghiệp khoa học:         02 đơn vị 

+ Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác:         65 đơn vị 

- Tổng số đơn vị đã được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 

chính, tổ chức bộ máy là: 633 đơn vị đạt 100%, gồm: 

+ Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí thường xuyên và chi đầu tư: 01 đơn vị  

+ Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí thường xuyên:            36 đơn vị  

+ Đơn vị được NSNN đảm bảo một phần chi phí hoạt động:      57 đơn vị  

+ Đơn vị được NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động:         539 đơn vị  

(Có các biểu chi tiết đính kèm). 

2. Khó khăn: 

- Về cơ chế chính sách của nhà nước: Trong quá trình thực hiện chế độ tự 

chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập, do một số Bộ, Ngành Trung ương 

chưa ban hành thông tư hướng dẫn quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước và danh 

mục các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong các 

lĩnh vực chuyên ngành, chưa quy định rõ về dịch vụ công của từng ngành dẫn 

đến việc tổ chức thực hiện chưa triệt để.  

- Về tính chủ động: Một số đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

nên một số cán bộ viên chức, người lao động vẫn còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại 

vào sự bao cấp của Nhà nước. Chưa tích cực, chủ động xây dựng phương án tổ 

chức các hoạt động dịch vụ phù hợp, chưa thực hiện tốt công tác sắp xếp lại tổ 

chức bộ máy, tinh giản biên chế. Một số đơn vị sự nghiệp công lập phải cạnh 

tranh với các đơn vị khác trên địa bàn nên nguồn thu còn hạn chế, không đủ để 

đảm bảo chi thường xuyên ở mức tối thiểu nhất đó là chi lương và các khoản có 

tính chất lương. 

100% các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ đã xây dựng 

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. 

III. Đánh giá kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

các đơn vị sự nghiệp công lập: 

1. Hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm năm 2021. 

Năm 2021 các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có 
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những chuyển biến tích cực về thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, tăng cường 

tính chủ động trong công tác quản lý tài chính. Nhiều đơn vị sự nghiệp công lập 

đã chủ động thực hiện tự chủ về tài chính, cụ thể:  

- Việc thực hiện giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 

các đơn vị sự nghiệp đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp,các 

ngành và cán bộ, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thực hiện việc kiểm soát 

chi tiêu nội bộ, phát huy tính tự chủ, chủ động sáng tạo của cán bộ viên chức và 

người lao động. 

- Các đơn vị được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đã 

chủ động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước giao hiệu quả hơn để thực hiện 

nhiệm vụ, chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển, nâng cao chất 

lượng dịch vụ, tăng nguồn thu, tiết kiệm chi, nâng cao thu nhập cho cán bộ. 

- Việc thực hiện chế độ tự chủ cũng tăng cường tính chủ động của thủ 

trưởng đơn vị trong công tác quản lý nhân sự và quản lý tài chính, tạo chuyển 

biến lớn trong cách nghĩ, cách làm của người đứng đầu đơn vị, mạnh dạn quyết 

định những công việc có lợi cho đơn vị trong khuôn khổ pháp luật, thẩm quyền 

được giao và nguồn kinh phí được cấp; nâng cao kỹ năng quản lý, chất lượng các 

dịch vụ công...  

Mặt khác, việc giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cung cấp 

dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức đặt hàng đã góp phần sử dụng tiết kiệm có 

hiệu quả tài sản, cơ sở vật chất do nhà nước đã đầu tư, phát huy năng lực, trình độ 

của đội ngũ cán bộ, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Từ đó sẽ tạo tiền đề 

cho việc đổi mới phương thức từ hình thức giao dự toán theo biên chế sang hình 

thức giao dự toán theo kết quả cung cấp dịch vụ công.  

Tuy đã đạt được một số kết quả nhưng tiến độ thực hiện tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về tài chính của một số đơn vị còn chậm, chưa tách bạch giữa chức 

năng quản lý nhà nước với chức năng cung cấp dịch vụ công. Tiêu chí kết hợp 

việc đánh giá kết quả sử dụng kinh phí với kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất 

lượng hoạt động khi giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm chưa có hoặc có 

nhưng chưa cụ thể. Nên số đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí còn 

chiếm tỷ lệ cao. Trong 633 đơn vị đã thực hiện giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm có: 539 đơn vị ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động 

chiếm 85,2% trong đó chủ yếu là các đơn vị thuộc ngành Giáo dục: 523 đơn vị 

(chiếm 97,0%); 57 đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động (chiếm 9,0 %) 

và 36 đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động là các đơn vị sự nghiệp kinh tế 

(chiếm 5,7 %). 

Việc đổi mới cơ chế cấp phát, phân bổ ngân sách nhà nước theo biên chế 

trước đây sang cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công còn hạn 

chế. Trong tổng số 36 đơn vị được giao tự chủ 100% có 20 đơn vị thuộc khối tỉnh 

quản lý và 16 đơn vị khối huyện quản lý chủ yếu là các Ban quản lý đầu tư xây 
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dựng các huyện. 

2. Về tiết kiệm chi, tăng thu nhập cho người lao động:  

Số kinh phí tiết kiệm các đơn vị sự nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh là: 

31.006 triệu đồng. Số kinh phí tiết kiệm trên, một phần được bổ sung nguồn vốn 

chi đầu tư phát triển, bổ sung tăng thu nhập và góp phần nâng cao trình độ, năng 

lực làm việc của cán bộ, viên chức, người lao động. 

3. Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP 

ngày 14/6/2016 của Chính phủ: 

Thực hiện Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập; Thông tư số 

90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 quy định việc thực hiện chế độ tự chủ tài chính 

đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo Nghị định số 54/2016/NĐ-

CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ, năm 2018 Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hòa 

Bình, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và thẩm tra phương án tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm đối với 02 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Khoa học và công 

nghệ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

III. Nhiệm vụ giải pháp kế hoạch, kiến nghị và đề xuất:  

1. Giải pháp nhiệm vụ: 

Một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và triển khai có hiệu quả các chủ trương, định 

hướng của nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công 

lập, nhất là đổi mới cơ chế tài chính, cụ thể:  

-  Xây dựng pháp luật về quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công 

và đơn vị sự nghiệp công; khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập môi trường hoạt 

động bình đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh 

tế tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

- Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực; 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; ban hành định 

mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà 

nước quản lý; quy định về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công. 

-  Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế 

giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt 

động của đơn vị sự nghiệp công. 

- Quy định lộ trình tính đủ giá, phí để đơn vị sự nghiệp công thực hiện và 

hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách sử dụng dịch vụ sự nghiệp công. 

- Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể và điều kiện tổ 

chức, hoạt động của đơn vị sự nghiệp công; sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự 

nghiệp công theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giao quyền tự 

chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công trực thuộc. 

- Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa các hoạt động dịch 
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vụ sự nghiệp công. 

- Sở Tài chính tiếp tục triển khai phương án giao tự chủ về tài chính cho 

các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm dần kinh phí NSNN cấp cho các 

đơn vị, trên cơ sở giảm các chi phí đã được chuyển vào giá dịch vụ với mức giao 

tự chủ. 

- Việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp là một quá trình, 

đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của tất cả các cấp, các ngành và sự chủ động, tích cực 

từ chính các đơn vị sự nghiệp. Có như vậy, công tác đổi mới cơ chế hoạt động 

của các đơn vị sự nghiệp công lập thời gian tới mới đạt được kết quả theo kế 

hoạch đã đề ra.  

 2. Kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương. 

* Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh:  

 Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố thuộc tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và 

đơn vị sự nghiệp công lập. 

* Đối với các bộ ngành Trung ương: 

- Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành: Các thông tư hướng 

dẫn, quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công có sử dụng ngân sách nhà nước và danh mục các đơn vị sự nghiệp 

công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực chuyên ngành. 

- Nhà nước cần mở rộng các chính sách ưu đãi để khuyến khích xã hội hóa, 

tạo điều kiện thuận lợi ưu đãi về đất đai, hạ tầng, chính sách thuế cho các cơ sở 

thực hiện xã hội hóa được tiếp cận dễ dàng các nguồn vốn tín dụng hoặc hỗ trợ 

sau đầu tư đảm bảo tiến độ, mục tiêu của dự án đề ra. 

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

về tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hòa Bình 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, TCDN; 

- Phòng TH&TK (đăng website Sở); 

- Lưu: VT + VP (NL); 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

       Bùi Văn Thắng 
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