
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  

BẢNG TỔNG  HỢP 

Ý kiến tham gia vào Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp Lao động Thương binh và 

Xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-SLĐTBXH ngày        /4/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

Sau khi soạn thảo xong Dự thảo tờ trình UBND tỉnh và Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động Thương binh 

và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức lấy ý kiến tham gia của 06 sở, 

ngành, đơn vị có liên quan bằng văn bản. Cụ thể như sau: 

 

Stt 
Cơ quan tham 

gia ý kiến 
Nội dung ý kiến Giải trình, tiếp thu 

1 

Sở Tài chính 

(Công văn số 

901/STC-HCSN 

ngày 01/4/2022) 

I. Về Báo cáo tình hình thực hiện giai đoạn 2015-2020 và thuyết minh 

cơ sở đề xuất danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương: 

 

- Đề nghị xem xét, bổ sung thêm đánh giá việc thực hiện như hiện nay gặp 

khó khăn gì (giao nhiệm vụ dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN được cấp 

nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ, không được trích lập các 

quỹ từ nguồn chênh lệch thu chi…) từ đó sự cần thiết ban hành danh mục chi tiết 

làm cơ sở xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ. 

Nhất trí tiếp thu, bổ sung 
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- Đề nghị xem xét, bổ sung thêm sự cần thiết, cơ sở phân chia đối với danh 

mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với lĩnh vực sự nghiệp 

lao động thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương (Trung ương chỉ quy định danh 

mục chung, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đang đề xuất chia chi tiết 

theo từng đối tượng cụ thể). 

Nhất trí tiếp thu, bổ sung 

- Đề nghị xem xét, bổ sung thêm việc triển khai của một số tỉnh như Bắc 

Kạn, Đà Nẵng…để thêm dẫn chứng sự cần thiết. 
Nhất trí tiếp thu, bổ sung 

II. Về danh mục dịch vụ sự nghiệp công do Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội đề xuất 
 

1. Căn cứ vào quy định khung danh mục dịch vụ sự nghiệp công tại Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị Sở Lao động TB và XH xem 

xét, phân loại danh mục theo 02 lĩnh vực sự nghiệp như sau: 

 - Lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp 

 - Lĩnh vực sự nghiệp lao động thương binh và xã hội 

Nhất trí tiếp thu 

 2. Đối với lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp 

 Tại Dự thảo mới chỉ nêu 03 dịch vụ đào tạo nghề theo danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí quy định tại Mục 2 Phần I 

Quyết định số 1508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chưa gồm đối với các 

ngành nghề, lĩnh vực khác do nhà nước đảm bảo một phần chi phí quy định tại 

Mục 1 phần II Quyết định số 1508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 Hiện nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành một số Thông 

tư về định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

cho từng ngành nghề như Thông tư số 16/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020; 

Thông tư số 10/2021/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2021… 

 Do đó, để thuận lợi xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở tính giá 

Nội dung này, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội đã 

nghiên cứu và xin tiếp thu; 

tiếp tục phối hợp với các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp để 

trình danh mục bổ sung sau 
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dịch vụ SNC sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh, việc ban hành danh mục chi tiết 

dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp phải bao quát 

được đầy đủ các dịch vụ NSNN phải đảm bảo. Sở Tài chính đề nghị Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 

tỉnh như Trường Cao đẳng Hải Dương, Cao đẳng nghề, Cao đẳng y tế…theo tình 

hình thực tế đào tạo của các trường tham mưu ban hành danh mục DVSNC sử 

dụng NSNN. 

3. Đối với lĩnh vực sự nghiệp lao động thương binh và xã hội  

3.1. Dịch vụ chăm sóc người có công: nhất trí tên danh mục (theo danh 

mục tại Mục 1 Phần I Quyết định số 1508/QĐ-TTg của Chính phủ và Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội đã ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng đối 

với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực người có công theo 

Quyết định số 1355/QĐ-LĐTBXH ngày 02/12/2021 theo danh mục này). 

 

3.2. Dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ trẻ em; dịch vụ xã hội trong cơ sở 

bảo trợ xã hội 
 

- Đối với danh mục 3.2.1 “Dịch vụ đối với đối tượng khuyết tật nặng – 

nhẹ học văn hóa và nuôi dưỡng”: Đề nghị xem xét, quy định danh mục đối tượng 

khuyết tật theo quy định tại Điểm a Mục 1 Điều 5 Nghị quyết số 03/2021/NQ-

HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương “Trẻ em khuyết 

tật nặng trở lên không có khả năng học tập theo phương pháp...” 

Nhất trí tiếp thu, điều chỉnh 

- Đối với danh mục 3.2.5 “Dịch vụ đối với đối tượng khuyết tật học nghề 

tại cơ sở liên kết”: Đề nghị bỏ danh mục này do các chế độ thực hiện theo Khoản 

2 Điều 5 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, 

trùng lắp dịch vụ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

Nhất trí tiếp thu, điều chỉnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/quyet-dinh-46-2015-qd-ttg-chinh-sach-ho-tro-dao-tao-trinh-do-so-cap-dao-tao-duoi-03-thang-291576.aspx
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- Đối với danh mục 3.2.9 “Dịch vụ đối với trẻ em bình thường từ 6 tuổi 

đến dưới 16 tuổi, người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học”: Đối với đối tượng từ 

16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học, đề nghị quy định rõ theo quy định tại Khoản 2 

Điều 26 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ “Đối tượng trẻ em quy 

định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 24 Nghị định này từ 16 tuổi trở lên đang học 

các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học 

văn bằng thứ nhất thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã 

hội cho đến khi kết thúc học, nhưng không quá 22 tuổi”. 

Nhất trí tiếp thu, điều chỉnh 

- Đối với danh mục 3.2.10 đến danh mục 3.2.12 “Dịch vụ đối với trẻ em 

khuyết tật (hoặc nhiễm HIV/AIDS) …”, đề nghị xem xét, bổ sung đối tượng 

“Dịch vụ trẻ em khuyết tật; tâm thần; nhiễm HIV…” theo phân chia đối tượng tại 

Thông tư số 02/2018/TT-BLĐTBXH ngày 27/4/2018 của Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội. 

Nhất trí tiếp thu, điều chỉnh, 

bổ sung 

- Đối với danh mục 3.2.13 và 3.2.14 “Dịch vụ đối với người cao tuổi, 

khuyết tật còn tự phục vụ được”, “Dịch vụ đối với người cao tuổi, người khuyết 

tật không còn tự phục vụ được”: Đề nghị xem xét, chi tiết thành “Dịch vụ đối với 

người cao tuổi còn tự phục vụ được”, “Dịch vụ đối với người cao tuổi không còn 

tự phục vụ được”, “Dịch vụ đối với người khuyết tật tự phục vụ được”, Dịch vụ 

đối với người khuyết tật không còn tự phục vụ được”. 

Nhất trí tiếp thu, bổ sung 

- Đối tượng danh mục từ 3.2.15 đến danh mục 3.2.20 “Dịch vụ đối với 

người tâm thần…người có công”: đề nghị xem xét, bỏ danh mục đối tượng từ 

3.2.17 đến 3.2.20 do đối tượng người có công trùng lắp với “Dịch vụ chăm sóc 

người có công”.  

Nhất trí tiếp thu, điều chỉnh 

- Đối với danh mục 3.3 “Dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc bán trú”: để Nhất trí tiếp thu, bổ sung 
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tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá 

dịch vụ SNC, đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét, quy định chi 

tiết hơn về dịch vụ (áp dụng theo Phần C Phụ lục Thông tư số 02/2018/TT-

BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội). 

3.3. Dịch vụ về việc làm: nhất trí tên danh mục “Phân tích, dự báo thị 

trường lao động” (theo Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của 

UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt 05 danh mục chi tiết theo Điều 1 Quyết 

định số 1051/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; chưa phê 

duyệt tên danh mục trên) 

Nhất trí tiếp thu 

3.4. Dịch vụ về an toàn vệ sinh lao động: Bộ Lao động Thương binh và 

xã hội đã ban hành Thông tư số 42/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 quy 

định định mức kinh tế kỹ thuật về huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; trong đó 

chia làm 06 nhóm đối tượng với định mức kinh tế kỹ thuật khác nhau. Sở Tài 

chính đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét theo tình hình thực tế 

tại địa phương, bổ sung thêm danh mục chi tiết theo đối tượng đã quy định tại 

Thông tư số 42/2018/TT-BLĐTBXH, làm cơ sở xác định định mức kinh tế kỹ 

thuật và giá dịch vụ SNC. 

Nhất trí tiếp thu, bổ sung 

3.5. Đối với Dịch vụ phòng, chống tệ nạn xã hội 

 Dự thảo do Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất theo danh mục 

tại Mục 6 Khoản I Điều 1 Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ.  

Đối với danh mục 4.1 “Dịch vụ tư vấn dự phòng nghiện ma túy; tư vấn 

điều trị, cai nghiện ma túy…”: Để thuận lợi cho việc quy định định mức kinh tế 

kỹ thuật cũng như tính giá dịch vụ công, Sở Tài chính đề nghị Sở Lao động 

Nhất trí tiếp thu, bổ sung 
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Thương binh và Xã hội căn cứ vào đối tượng nghiện ma túy tại địa phương cũng 

như các dịch vụ đang thực hiện để xây dựng danh mục chi tiết cụ thể hơn (đối 

tượng cai nghiện bắt buộc, đối tượng nghiện ma túy lưu trú tại cơ sở tiếp nhận xã 

hội trong thời gian lập hồ sơ để phân loại, xử lý…)  

2 

Sở Tư pháp 

(Công văn số 

480/STP-

XD&PBPL 

ngày 01/4/2022)  

1. Việc tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

quản lý nhà nước của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh là 

cần thiết nhằm thực hiện Điểm b Khoản 3 Điều 4 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. 

2. Đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát danh mục hiện 

hành các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà 

nước của ngành với quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP để tham mưu cho Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành đúng thẩm 

quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. 

Nhất trí tiếp thu 

3 

Hội người mù 

(Công văn số 

20/HNM ngày 

30/3/2022) 

     

 

1. Tại (-) thứ nhất, mục 2, điều 1, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và (-) thứ 

nhất, điểm 2, mục 2, phần IV, Tờ trình UBND tỉnh, đề nghị sửa thành « Ủy ban 

nhân dân tỉnh, ủy ban nhân các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị quản lý trực 

thuộc được ủy quyền giao nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường 

xuyên thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động thương binh xã hội 

trên địa bàn tỉnh Hải Dương.» 

 

 

Đề nghị giữ nguyên như dự 

thảo Nghị quyết vì : 

1. Theo quy định tại Khoản 1, 

Điều 2 Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ quy 

định đối tượng áp dụng là: 

UBND cấp tỉnh, UBND các 

quận, huyện, thị xã, thành 

phố trực thuộc tỉnh, cơ quan 

quản lý trực truộc… 
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2. Tại mục 3, Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Lao động Thương binh và Xã 

hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương đề nghị sửa thành « Dịch vụ trợ giúp xã hội và 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em, dịch vụ xã hội trong cơ cở bảo trợ xã hội, Trung tâm 

phục hồi chức năng giáo dục dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội 

người mù tỉnh.» 

 

2. “Dịch vụ trợ giúp xã hội và 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em; dịch 

vụ xã hội trong cơ cở bảo trợ 

xã hội » là tên gọi của các 

dịch vụ quy định trong Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/6/2021 của Chính phủ 

 

4 

Sở Văn hoá, thể 

thao và du lịch 

(Công văn số 

498/SVHTTDL-

QLVHGĐ) 

Nhất trí với nội dung Dự thảo 

 

 

 

 


