
TỜ TRÌNH 

Ban hành Nghị quyết 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 

(Trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII) 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; 

Thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 

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

 Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc sự nghiệp 

Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương với những nội dung 

cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị 

quyết số 19-NQ/TW 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, theo đó, một 

trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng Ban Chấp hành Trung ương đưa ra 

để hoàn thiện cơ chế tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập từ đó góp phần 

hoàn thành mục tiêu 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 là phải phân định rõ hoạt 

động thực hiện nhiệm vụ chính trị do Nhà nước giao với hoạt động kinh doanh 

dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng và hoàn thiện các danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo nguyên tắc: Đối với các 

dịch vụ thiết yếu thì Nhà nước bảo đảm kinh phí; đối với các dịch vụ cơ bản thì 

Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện; đối với các dịch vụ mang tính đặc thù của 
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một số ngành, lĩnh vực thì thực hiện theo cơ chế đặt hàng hoặc đấu thầu để tạo 

điều kiện cho các cơ sở ngoài công lập cùng tham gia; đối với các dịch vụ khác 

thì đẩy mạnh thực hiện theo cơ chế xã hội hoá, huy động sự tham gia cung ứng 

của các thành phần kinh tế. 

Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó, tại điểm b, 

Khoản 3 Điều 4 Chương I quy định thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 

danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước như sau: 

“Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc 

phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả năng ngân sách của địa 

phương, gửi Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giám sát trong 

quá trình thực hiện”. 

Từ quy định nêu trên, để đảm bảo điều kiện thực hiện chuyển đổi cơ chế 

phân bổ, cấp phát ngân sách nhà nước từ hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công lập 

sang hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng 

dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát 

bình quân sang cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự 

nghiệp công thì việc ban hành thống nhất danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương là cần thiết. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân 

dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết 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. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích 

Nghị quyết ban hành làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện hoặc cơ quan quản lý được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, 

đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cho đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc; đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành 

quy định) đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; nhà sản xuất, cung 

ứng sản phẩm, dịch vụ công ích hoặc tổ chức đấu thầu theo quy định từ nguồn 

ngân sách địa phương đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

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

trên địa bàn tỉnh Hải Dương.  
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2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

- Dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ ban hành kèm theo Nghị quyết là các 

dịch vụ công cơ bản, thiết yếu phù hợp với quy định khung danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội ban hành theo Quyết định số 1508/QĐ-TTg 

ngày 27/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

- Đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách và tình hình thực 

tế của địa phương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội đã tổ chức lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Sở, ngành có liên 

quan; Tổ chức cuộc họp với Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh để thống nhất nội 

dung dự thảo Nghị quyết; Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết để trình HĐND tỉnh ban 

hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết được bố cục thành 2 Điều, trong đó: 

Điều 1. 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. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

2. Nội dung chính của Nghị quyết 

Nội dung chính của Nghị quyết 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 với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định về 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. 

2. Đối tượng áp dụng 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan 

quản lý trực thuộc được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản 
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phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên thuộc lĩnh vực sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành 

lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công, phục vụ quản lý nhà nước thuộc sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã 

hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

- Nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác (không phải đơn vị sự nghiệp 

công lập) có tư cách pháp nhân, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

có chức năng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công phù hợp với yêu cầu cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công của Nhà nước; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ 

chức thực hiện và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực sự nghiệp Lao 

động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

3. 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 

(Theo biểu danh mục đính kèm) 

4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách địa phương trong các lĩnh vực 

sự nghiệp và hoạt động kinh tế khác. 

Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết 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. Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Tài liệu Gửi kèm gồm: Dự thảo Nghị quyết; Báo cáo tình hình thực hiện 

và thuyết minh cơ sở đề xuất 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; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị 

đối với dự thảo Nghị quyết). 

Nơi nhận:     
- Như trên;                                                                         
- Lãnh đạo UBND Tỉnh;                                                                 

- Sở Lao động – TBXH; 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. Lai (25).                                     

                                                                         
 

                                                                  

                                                        

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Triệu Thế Hùng 
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