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TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X.

Thực hiện 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; UBND tỉnh kính trình 
Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh ban hành Nghị quyết quy định danh mục dịch vụ 
sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, với các 
nội dung chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH VĂN BẢN
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 (sau đây gọi tắt là Nghị định 
60), tại điểm b khoản 3, điều 4 “b) 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 cấp 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.”

Đồng thời, tại khoản 2 điều 37 Nghị định 60 (về trách nhiệm của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh) có quy định: “2. Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ 
thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định 
của các pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu 
thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-
CP của Chính phủ.”

Do vậy, để các địa phương, đơn vị có căn cứ triển khai giao nhiệm vụ, đặt hàng 
hoặc đấu thầu thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với 
tình hình thực tế, nay UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X xem xét ban hành “Nghị 
quyết quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp 
dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” là phù hợp và cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT:
1. Mục đích: Việc ban hành Nghị quyết này nhằm quy định cụ thể danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước để áp dụng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam; đồng thời làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan xây 
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dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn 
giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp 
luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan, làm cơ sở giao nhiệm 
vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị 
định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Quan điểm chỉ đạo: Đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng quy định 
tại  Nghị định số 60 và đúng thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-
CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 
hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT:
1. UBND tỉnh giao các Sở, ngành nghiên cứu, triển khai xây dựng danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, gửi Sở Tài chính để chủ trì, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 60 của Chính phủ (tại Quyết định số 
3627/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh). 

2. Sau khi rà soát đề nghị của các Sở, ngành, Sở Tài chính đã có các Công văn 
đề nghị các Sở, ngành phối hợp rà soát, góp ý dự thảo các phụ lục danh mục ban 
hành kèm theo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đến thời điểm hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, Sở Tài chính đã nhận được 12  
văn bản góp ý của các đơn vị; Sở Tài chính đã tổng hợp, giải trình tại báo cáo kèm 
theo.

3. UBND tỉnh đã tổ chức họp ngày 10/3/2022 nghe Sở Tài chính báo cáo và ý kiến 
tham gia của các Sở, ngành liên quan và giao Sở Tài chính tổng hợp ý kiến để hoàn 
chỉnh các dự thảo.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT:
1. Bố cục Nghị quyết: Nghị quyết gồm 02 điều như sau:
- Điều 1. Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Điều 2. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết:
2.1. Căn cứ các quy định của Trung ương về danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời căn cứ tình hình thực tế các dịch vụ sự nghiệp 
công sử dụng ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực sự nghiệp trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian qua, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành danh 
mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam như sau:

a) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 
vực giáo dục và đào tạo.

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục số I)
b) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 

vực giáo dục nghề nghiệp.
(Chi tiết kèm theo tại phụ lục số II)
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c) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 
vực y tế - dân số.

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục số III)
d) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 

vực thông tin và truyền thông.
(Chi tiết kèm theo tại phụ lục số IV)

e) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 
vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục số V)
g) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 

vực khoa học và công nghệ.
(Chi tiết kèm theo tại phụ lục số VI)

h) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 
vực bảo vệ môi trường.

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục số VII)
i) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 
(Chi tiết kèm theo tại phụ lục số VIII)

k) Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 
vực hoạt động kinh tế, sự nghiệp khác. 

(Chi tiết kèm theo tại phụ lục số IX)
2.2. Tổ chức thực hiện
a) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết. 
b) Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị./.
Hồ sơ kèm theo, gồm:  
- Dự thảo Nghị quyết quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương; bản chụp ý kiến góp ý.
Nơi nhận:                                                         
- Như trên;
- TT TU, HĐND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTTH.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
          Nguyễn Hồng Quang
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