
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:           /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày       tháng 4 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ - CP 

Về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Nam Định. 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ - CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Căn cứ Công văn số 3074/BTC - HCSN  ngày 05/4/2022 của Bộ Tài chính 

về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ - CP về cơ chế tự chủ 

tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thực hiện Văn bản số 572/STC - HCSN  ngày 13/4/2022 của Sở Tài chính 

tỉnh Nam Định về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ - CP 

của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; UBND 

huyện Mỹ Lộc báo cáo việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ-

CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập với 

mốt số nội dung sau: 

1. Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền: 

UBND huyện triển khai Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ đến các 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện để nghiên cứu tổ chức thực hiện. 

UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn các đơn vị sự 

nghiệp công lập (các đơn vị trường học) lập phương án trình Phòng Giáo dục - Đào 

tạo thẩm định.  

Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện ban hành Quyết 

định giao quyền tự chủ cho các đơn vị thuộc UBND huyện và các đơn vị trường 

học (thuộc phòng Giáo dục & Đào tạo).  

2. Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ: 

Hiện tại trên địa bàn huyện Mỹ Lộc có 05 đơn vị dự toán trực thuộc UBND 

huyện và 32 đơn vị dự toán trực thuộc phòng Giáo dục & Đào tạo: 

- Theo Nghị định 60/2021/NĐ - CP của Chính phủ các đơn vị đã chủ động 

trong việc sử dụng biên chế và kinh phí đảm bảo chi thường xuyên và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ được giao; 



- Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cơ bản được trang bị đảm bảo cho 

cán bộ, người lao động phục vụ công tác chuyên môn; 

- Do được thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đã tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức, 

người lao động trong cơ quan yên tâm công tác, do vậy đã góp phần nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công việc được giao; 

- Nghị định 60/2021/NĐ - CP của Chính phủ quy định đơn vị sự nghiệp 

công lập xây dựng phương án tự chủ tài chính trong giai đoạn ổn định 5 năm, phù 

hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ quy định (khoản 1 Điều 

35). Đồng thời, bổ sung thêm quy định lộ trình nâng mức độ tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (khoản 4 Điều 35) 

mà Nghị định trước đây không quy định; 

- Đã quy định cụ thể tiêu chí phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công. 

3. Đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung: 

- Đề nghị Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị 

định 60/2021/NĐ - CP ngày 21/6/2021của Chính phủ đầy đủ và chi tiết đối với 

từng lĩnh vực cụ thể. 

- Trung ương, Tỉnh thực hiện rà soát kiện toàn lại bộ máy của từng cơ quan 

đơn vị và có mô hình cụ thể chung cho từng cơ quan đơn vị thống nhất trong cả 

nước cụ thể số biên chế cho từng cơ quan, đơn vị để đảm bảo công bằng vì hiện 

nay có những cơ quan thừa cán bộ, có cơ quan thiếu cán bộ, dẫn đến một số 

nhiệm vụ chưa đạt kết quả cao. 

Trên đây là một số nội dung báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Lộc trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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