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BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW  

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  

 
 

Thực hiện Công văn số 1436/STC-QLNS ngày 15/6/2022 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-

NQ/TW; Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

Ngay sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) ban hành Nghị 

quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương 

trình hành động số 77-CTr/TU ngày 26/01/2018  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 

06/3/2018 của UBND tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 

24/01/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 77-CTr/TU ngày 

26/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp 

tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động 

của các đơn vị sự nghiệp công lập; UBND huyện Đình Lập đã tham mưu cho 

Huyện ủy ban hành Kế hoạch 99a-KH/HU ngày 02/4/2018 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội 

dung Nghị quyết tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân thông qua các Hội nghị học tập nghị quyết cấp huyện. Đồng thời chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, tuyên truyền 

nội dung Nghị quyết tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động 

và Nhân dân thông qua các Hội nghị học tập nghị quyết, Hội nghị phổ biến giáo 

dục pháp luật. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Về đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo cơ chế thị 

trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công 

- Kết quả thực hiện đẩy mạnh cơ chế tự chủ của ĐVSNCL (tự bảo đảm chi 

thường xuyên, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư) và khả năng đạt mục 

tiêu đến hết năm 2021 có ít nhất 10% ĐVSNCL tự chủ tài chính, giảm bình quân 

10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các ĐVSNCL so với năm 2015. 

Triển khai thực hiện các quy định về thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn 

vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, từ năm 2015, Trên cơ sở Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn 
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vị sự nghiệp công lập, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thực 

hiện xây dựng phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2018 - 2020, 2021 - 2023 

trình cấp có thẩm quyền Quyết định giao quyền tự chủ, tự chiụ trách nhiệm đối 

với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa huyện1, các đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn huyện đã được phân loại tự chủ tài chính theo các mức độ đảm bảo 

quy định. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục triển 

khai cơ chế tự chủ tài chính của ĐVSNCL theo quy định2, đồng thời xây dựng 

phương án tự chủ tài chính giai đoạn ổn định 5 năm 2022-2026, trình UBND 

huyện phê duyệt phương án tự chủ tài chính của các ĐVSNCL theo quy định.  

Tại thời điểm 30/6/2017 có 48 đơn vị sự nghiệp; thời điểm 15/6/2022 có 46 

đơn vị sự nghiệp, giảm 02 đơn vị sự nghiệp, đạt tỷ lệ giảm 4,2% chưa đạt mục 

tiêu đến hết năm 2021 có ít nhất 10% ĐVSNCL tự chủ tài chính. Trong đó: 

+ Đơn vị tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên: 01 đơn vị;  

+ Đơn vị tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên: 01 đơn vị;  

+ Đơn vị sự nghiệp do NSNN đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường 

xuyên: 44 đơn vị. 

- Kết quả thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty 

cổ phần: không có. 

- Về chuyển một số dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực 

hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm: thực hiện đặt hàng, đấu 

thầu cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải 

rắn đô thị trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính 

phủ.  

2. Về nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập 

Đánh giá việc nâng cao chất lượng quản trị tài chính, tài sản của các đơn 

vị, ban hành quy chế quản lý, xác định thẩm quyền, trách nhiệm của từng bộ 

phận, cá nhân, người đứng đầu. Đối với các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu phí, lệ 

                   
1 Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 21/01/2016 của UBND huyện triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Đình Lập; Công văn số 14/UBND-TCKH ngày 08/01/2018 của 

UBND huyện về việc xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên 

địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND huyện về phân 

loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện Đình Lập giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của 

UBND huyện về phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính đối với Trung tâm Dân số 

- Kế hoạch hóa gia đình Huyện Đình Lập giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 

của UBND huyện về phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính đối với Trung tâm Y 

tế huyện Đình Lập giai đoạn 2018 - 2020;  Quyết định số 993/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND huyện về 

Quyết định Về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài chính đối với Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đình Lập giai đoạn 2018 – 2020; Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 

06/8/2018 của UBND huyện về Quyết định Về việc phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về 

tài chính đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đình Lập giai đoạn 2018 - 2020…Quyết 

định số 3633/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND huyện về phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao 

quyền tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp huyện Đình Lập giai đoạn 2021-2023  
2 Công văn số 398/UBND-TCKH ngày 24/3/2022 của UBND huyện về việc xây dựng phương án tự chủ 

tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn ổn định 05 năm (2022-2026). Quyết định số 1235/QĐ-

UBND ngày 25/5/2022 của UBND huyện về phân loại đơn vị sự nghiệp công lập và giao quyền tự chủ về tài 

chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2026. 
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phí, thu sự nghiệp theo quy định của nhà nước, trong năm đơn vị đã chủ động đề 

ra các giải pháp thực hiện tiết kiệm kinh phí hoạt động thường xuyên trên cơ sở 

quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, thông qua hình thức khoán chi 

cước phí điện thoại, văn phòng phẩm, công tác phí, điện nước, quy định định 

mức chi tiếp khách đến làm việc tại cơ quan, thực hiện công khai, dân chủ, minh 

bạch về tài chính; đồng thời đề ra những giải pháp tăng thu: chủ động khai thác 

nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ theo mức thu và đối tượng thu, đối với các 

hoạt động dịch vụ các đơn vị đã chủ động tổ chức thu, mở rộng loại hình dịch vụ 

phù hợp với khả năng của đơn vị. Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã được 

thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch và có sự thống nhất giữa Thủ trưởng 

đơn vị với đại diện tổ chức công đoàn và thông qua Hội nghị công chức, viên 

chức; nội dung chi, mức chi phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ và tính chất hoạt động 

của đơn vị, qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí, 

tài sản tại đơn vị. 

Đánh giá việc nâng cao chất lượng quản trị tài sản công của các đơn vị: 

Công tác quản lý, sử dụng nhà, đất theo quy định tại Luật Quản lý sử dụng tài sản 

công, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Nghị định 

số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, Nghị định số 152/2017/NĐ-

CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và Quyết định số 27/2019/QĐ-

UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức và đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc phạm vi quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Việc quản lý sử dụng 

tài sản là máy móc, thiết bị được quản lý theo quy định tại Quyết định số 

50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2018 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Quyết 

định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 21/11/2020 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

03/2021/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Lạng Sơn (Thay thế Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND); các 

đơn vị đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị, trong đó 

nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, người đứng đầu. 

3. Hoàn thiện cơ chế tài chính 

- Việc xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về tài chính và tài sản công của 

ĐVSNCL: một số đơn vị chưa chủ động báo cáo kịp thời tình hình tài chính, sử 

dụng tài sản công của đơn vị theo định kỳ quy định nên việc cập nhật, tổng hợp, 

xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về tài chính và tài sản công của ĐVSNCL 

còn hạn chế, chưa đảm bảo đầy đủ thông tin cho công tác quản lý, điều hành. 

- Việc bảo đảm nguồn kinh phí để giải quyết chính sách đối với những 

người dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện tinh 
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giản biên chế: kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với những 

người dôi dư do sắp xếp, tổ chức đơn vị SNCL được bố trí từ nguồn NSNN và 

nguồn kinh phí của đơn vị tự đảm bảo tài chính theo quy định, kịp thời chi trả chế 

độ, chính sách cho người lao động. 

4. Đánh giá chung 

- Những kết quả đạt được  

Qua triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và 

quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập, cán bộ, công chức, người lao động đã nâng cao nhận thức cũng như 

đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật 

của Nhà nước. Căn cứ quy định về cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng 

phương án tự chủ để trình UBND huyện quyết định phân loại và giao thực hiện 

chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với các 

đơn vị sự nghiệp theo từng giai đoạn. Các đơn vị sự nghiệp đã thực hiện xây 

dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử, dụng tài sản công 

theo quy định; chủ động khai thác nguồn thu, tiết kiệm chi để tăng thu nhập cho 

cán bộ, viên chức, người lao động. 

 - Khó khăn, hạn chế 

Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn phần lớn là các đơn vị sự 

nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên 

(chiếm khoảng 96%), các đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu hoặc có nguồn 

thu nhưng chiếm tỷ lệ nguồn thu thấp, dưới 10%. Số thu hàng năm chủ yếu thu từ 

phí, lệ phí, thu từ giá dịch vụ khám, chữa bệnh, việc huy động vốn để sử dụng 

hoạt động dịch vụ chưa được khai thác thực hiện, ngoài số phải nộp NSNN theo 

quy định (đối với một số loại phí, lệ phí) sau khi trừ chi phí phục vụ thu, số còn 

lại phải thực hiện trích dành nguồn cải cách tiền lương theo quy định.  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không có. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài chính tổng 

hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Sở Tài chính;                                                                                               
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - KH;  

- Phòng Nội vụ;                                                                                     

- Lưu: VT.                                                                                                         

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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