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Số:
/STC-QLNS
V/v báo cáo kết quả triển khai
thực hiện Nghị quyết số 18NQ/TW, 19-NQ/TW, 39-NQ/TW.

Ninh Thuận, ngày

10

tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Bộ Tài chính.
Tiếp nhận văn bản số 3791/BTC-NSNN ngày 31/3/2020 của Bộ Tài chính
về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 18NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (lần 2),
Sở Tài chính kính báo cáo Bộ Tài chính như sau:
1/ Về triển khai các chủ trương của Trung ương Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã
triển khai học tập , quán triệt các Nghị quyết theo các KH chung của Ban tuyên
giáo trung uong, KH của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai cụ thể đến
thời điểm hiện nay như sau :
1.1/ Về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của
Ban Chấp hành Trung ương
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ
máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết số
10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII. Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của
Bộ Chính trị. Tỉnh ủy Ninh Thuận đã có Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 21/02/2018
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa XII. Theo đó Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành
Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi
biên chế hành chính giai đoạn 2015-2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Trên cơ sở Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành
Trung ương 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 và Nghị quyết
số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp
hành Trung ương khóa XII. Tỉnh ủy Ninh Thuận đã có Chương trình hành động số
181-CTr/TU ngày 21/02/2018 và Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có Quyết định
số 1540/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi biên chế
sự nghiệp giai đoạn 2015-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1.2/ Về thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ
chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đến thời điểm hiện nay:

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Uỷ
ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 4971/KH-UBND ngày
11/12/2015 phân công cụ thể nhiệm vụ cho các Sở, ngành, các huyện, thành phố
thực hiện và hàng năm có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
Hầu hết các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quán triệt nội dung Nghị
định của Chính phủ đến toàn bộ các đơn vị trực thuộc và các cán bộ, viên chức của
đơn vị biết để thực hiện . Các đơn vị đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ
được giao.
Khó khăn lớn nhất hiện nay là : sau hơn 3 năm triển khai nghị định
16//2015/NĐ-CP , các Bộ , Ngành có liên quan vẫn chưa tham mưu ban hành nghị
định cụ thể Quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các
lĩnh vực: Giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin
truyền thông và báo chí. Do đó, các đơn vị sự nghiệp công lập lúng túng trong quá
trình xây dựng phương án tự chủ.
Kiến nghị các bộ, ngành tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định quy
định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực: Giáo dục đào
tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí.
2/ Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết nêu trên của Ban Chấp hành
Trung ương năm 2016, 2017, 2018, đánh giá thực hiện năm 2019 và dự kiến năm
2020 , Sở Tài chính xin báo cáo số liệu chi tiết kèm theo các phụ lục như sau:
- Báo cáo về kết quả NSNN bố trí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị
định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ: theo
biểu số 01 đính kèm.
- Báo cáo về kết quả giảm chi NSNN do thực hiện sắp xếp bộ máy, thay
đổi cơ chế tự chủ và tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, 18NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương: theo biểu 2a, 2b, 2c đính
kèm.
- Báo cáo về tình hình thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng
biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước: theo biểu 3a
đính kèm.
- Báo cáo về tình hình thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự
nghiệp công lập: theo biểu 3b đính kèm.
Kính báo cáo Bộ Tài chính biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, QLNS.HTHH

Ký bởi
Nguyễn
Văn
GIÁM ĐỐC Trường
Sở Tài
chính, Tỉnh
Ninh
Thuận
truongnvstc
@ninhthua
n.gov.vn
Giờ ký:
2020.04.10
Nguyễn văn Trường
10:46:29

Nguyễn Văn Trường

