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“vê tiêp tục đôi mới hệ thông tô chức và quản lý, nâng cao
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”
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Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp
hành Trung ương khóa XII “về tiếp tục đoi mới hệ thống to chức và quản lý,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đom vị sự nghiệp công ỉập ”
(viết tắt là Nghị quyết số 19), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra Chương trình thực hiện
như sau:
I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tình hình
Trong những năm qua, hệ thống bộ máy, tổ chức các đơn vị sự nghiệp công
lập trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được hoàn thiện và phát huy được vai trò quản lý
nhà nước theo hướng chú trọng hiệu quả, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng
hoạt động, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh trong quá trình hội
nhập quốc tế[1J.
Tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản
của Trung ương, của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế xã hội hóa, tinh giản
biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lậpt2ỉ. Đồng thời, Tỉnh ủy đã ban
hành Ke hoạch số 03-KH/TƯ ngày 14/12/2015 về việc tổ chức thực hiện
^ H iệ n nay, toàn tỉnh Hậu Giang có 523 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó: đơn vị sự nghiệp công lập
th u ộ c sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo là 343 đơn vị; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sự nghiệp Y tế là 102 đơn vị;
đ o n vị sự nghiệp công lập thuộc sự nghiệp Nghiên cứu - khoa học là 02 đon vị; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc
s ự nghiệp Văn hóa, Thể thao là 18 đơn vị; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sự nghiệp Thông tin, Truyền thông
v à Báo chí là 10 đơn vị; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sự nghiệp Kinh tế và sự nghiệp khác là 48 đơn vị.
[2) Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự
n g h iệp công lập thành công ty cổ phần; Công văn số 766/VPCP-ĐMDN ngày 25/01/2017 của Văn phòng Chính
p h ủ về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hậu Giang chuyển thành công ty cổ phần.
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Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên
chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số
108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản
biên chế; ủ y ban nhân dân tỉnh đã ban hành Ke hoạch số 39/KH-ƯBND ngày
05/4/2017 về thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty
cổ phần giai đoạn 2017 “ 2020, bước đầu đã đem lại kết quả tích cực và
quan trọng[3].
Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công
lập, nhất là khi được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức,
sắp xếp bộ máy, biên chế và nguồn lực tài chính trong thực hiện nhiệm vụ được
giao có bước chuyển biến mạnh mẽ; thu nhập của cán bộ, công chức, người lao
động từng bước được cải thiện, chất lượng dịch vụ cung cấp cho xã hội từng
bước được nâng cao.
2. Han chế
Việc tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập chưa khoa học, chưa hợp lý,
tình trạng nhiều đầu mối vẫn còn tồn tại. Công tác quy hoạch phát triển mạng
lưới đơn vị sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực còn nhiều hạn chế, chủ yếu quy
hoạch theo đơn vị hành chính mà chưa chú ý đúng mức đến địa bàn dân cư, đặc
điểm vùng miền, nhu cầu thực tế. số lượng các đơn vị thực hiện tự chủ còn
khiêm tốn.
Trình độ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của tỉnh còn khá thấp so
với mặt bằng chung của tỉnh và khu vực nên hiệu quả công tác chưa đáp ứng yêu

Giai đoạn 2017 - 2018: đã thực hiện chuyển đổi 02 đơn vị, bao gồm: Ban Quản lý và Điều hành Bến
x e tàu trực thuộc Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Nông nghiệp Mùa xuân trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát
triể n nông thôn theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.
Giai đoạn 2018 - 2019: kế hoạch thực hiện chuyển đổi 05 đom vị, bao gồm: Trung tâm Đăng kiểm
phư ơng tiện giao thông thủy bộ trực thuộc Sở Giao thông vận tải, Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc trực thuộc
S ở Xây dựng, Trung tâm N ước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở N ông nghiệp và Phát triển
n ô n g thôn, Trung tâm Giống Nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Kỹ
th u ậ t tài nguyên và môi trường trực thuộc Sờ Tài nguyên và Môi trường.
Giai đoạn 2019 - 2020: kế hoạch thực hiện chuyển đổi 02 đon vị, bao gồm: Trung tâm Phát triển quỹ
đ ấ t tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nhà khách Bông Sen trực thuộc Văn phòng ƯBND tỉnh.
Tổng số người làm việc ừong đơn vị sự nghiệp công lập (biên chế viên chức) cùa các năm 2015, 2016
v à 2017 được Hội đồng nhân dân từih giao thực hiện là không tăng và không giảm so với tổng số biên chế viên
c h ứ c do Hội đồng nhân dân tình đã giao thực hiện năm 2015 là 16.390 biên chế.
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cầu; các quy định về chính sách tiền lương lĩnh vực sự nghiệp chưa thu hút được
nguồn lực nhân lực có trình độ cao; kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi
dưỡng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập chưa đáp ứng được nhu cầu thực
tế của viên chức và của cơ quan, đơn vị sử dụng.
Việc phân bổ kinh phí hoạt động thường xuyên đối với đơn vị tự bảo đảm
một phần chi phí và đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt
động còn mang tính bình quân, chưa thực sự gắn kết giữa giao nhiệm vụ và giao
kinh phí nên còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự bao cấp của nhà nước và cũng là
nguyên nhân làm chậm quá trình đẩy nhanh xã hội hóa đối với những dịch vụ công.
Nhận thức của xã hội về đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công
lập còn hạn chế, chưa đầy đủ, vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự bao cấp của
Nhà nước; các thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động sự nghiệp, việc đầu tư
các trang thiết bị đòi hỏi kinh phí lớn trong khi khả năng tài chính một số đơn vị
sự nghiệp chưa đáp ứng để thực hiện.
Việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế yêu cầu nêu số lượng cán bộ,
công chức, viên chức tinh giản từng năm và giai đoạn 07 năm (2015 - 2021) tạo
khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là khó khăn trong xác định
số lượng tinh giản biên chế cho các năm tiếp theo[4ỉ.
3. Nguyên nhân của hạn chế
Các quy định, chính sách về việc giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp
công lập chậm được ban hành, sửa đổi, bổ sung; chưa kiên quyết trong việc sáp
nhập, hợp nhất, giải thể hoặc chuyển đổi hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.
Tư duy của một bộ phận người đứng đầu và viên chức ở đơn vị sự nghiệp
công lập vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự bao cấp của Nhà nước, còn
chậm đổi mới, chưa chủ động chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự cân
đối chi phí hoạt động thường xuyên.
Kinh phí bố trí cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ viên chức tại các
đơn vị sự nghiệp công lập còn hạn chế, trong khi vẫn còn một số viên chức chưa ý
thức được tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

M Do không thể đánh giá trước được việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức các năm
trờ v ề sau; không thể xác định được điều kiện sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức; thời gian và yêu cầu
c ủ a B ộ Nội vụ về việc sắp xếp lại tổ chức,...
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Việc sắp xếp viên chức được bồi dưỡng theo chức danh, vị trí việc làm
theo theo quy định chưa được thực hiện thường xuyên.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU
1. Quan điểm chỉ đạo
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài
chính của đơn vị sự nghiệp công lập, phát huy vai trò giám sát của người dân
trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu
quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp
công lập theo hướng đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn
diện cho các đơn vị sự nghiệp công trên cơ sở khả năng tự chủ về tài chính của
đơn vị sự nghiệp công để phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của đơn vị sự
nghiệp công lập.
Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu
quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với tinh gọn bộ máy và
cải cách hành chính theo lộ trình phù họp quy định của pháp luật và tình hình
thực tiễn của địa phương.
Bảo đảm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công hiệu quả, chất lượng, đáp ứng
nhu cầu của thị trường và xã hội trong xu thế hội nhập, phát triển chung. Ưu tiên
đẩy mạnh xã hội hóa đối với các lĩnh vực mà khu vực ngoài công lập thực hiện
tốt trên cơ sở công khai, minh bạch, công bằng, bình đẳng giữa các đơn vị sự
nghiệp công lập và ngoài công lập.
2. Muc tiêu
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2.1. Mục tiêu tổng quát
Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp
công lập trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ,
quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cung ứng dịch vụ sự nghiệp cơ
bản, thiết yếu có chất lượng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng
manh mún, dàn trải và trùng lắp; nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ
đội ngũ cán bộ, viên chức, gắn với cải cách tiền lương; giảm tỷ trọng, nâng cao
hiệu quả chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh
thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển dịch vụ sự nghiệp công.
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2,2 Muc
• tiêu cu• thể đến năm 2030
Giai đoạn đến năm 2021:
- Triển khai việc thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ
thống đơn vị sự nghiệp công lập toàn tỉnh.
- Phấn đấu toàn tỉnh giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập, 10% biên
chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số biên chế được giao của
năm 2015 và ừiển khai đồng bộ việc chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn
trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ nhũng đơn vị đã tự chủ tài chính).
- Phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, giảm bình
quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập
so với giai đoạn 2011 -2015.
- Phấn đấu hoàn thành Ke hoạch số 39/KH-ƯBND ngày 05/4/2017 của
ủ y ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập
thành công ty cổ phần giai đoạn 2017 - 2020.
- Hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự
nghiệp khác có đủ điều kiện thành công ty cổ phần (trừ các bệnh viện và
trường học).
- Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tỉnh đủ tiền lương,,
chỉ phỉ trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực
cơ bản như: y tế, giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.
Giai đoạn đến năm 2025:
- Triển khai thực hiện lộ trình tinh giản biên chế sự nghiệp hưởng lương
từ ngân sách nhà nước so với tổng số biên chế viên chức được giao của năm
2021, lộ trình giảm đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2025 và chấm dứt việc
ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập
(trừ các đơn vị bảo đảm tự chủ tài chính).
- Phấn đấu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính.
- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp
khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần.
- Tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho
đ an vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016 - 2020.
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Giai đoạn đến năm 2030:
- Tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự
nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các
đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.
- Triển khai thực hiện lộ trình giảm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ
ngân sách nhà nước so với tổng số biên chế viên chức được giao của năm 2025.
- Giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự
nghiệp công lập so với giai đoạn 2021 - 2025.
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
a

o

1. Đầy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền: các cấp, các ngành tậ.p
trung tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung đổi mới cơ chế quản
lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm
nâng cao nhận thức, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự
nghiệp và toàn xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy mạnh xã
hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.
2. Sắp xếp, tổ chức lại các đon yị sự nghiệp công ỉập: thực hiện sắp
xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập phải tuân thủ đầy đủ các quy định
của pháp luật theo ngành, lĩnh vực, qui mô phù hợp tình hình thực tiễn của từng
cơ quan, đơn vị và địa phương. Bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, tập trung đầu
mối cung ứng dịch vụ công; giảm kinh phí từ ngân sách nhà nước. Việc sắp xếp,
tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh của ngành, lĩnh vực
như sau:
2.1. Đối với lĩnh vực giáo dục - ãào tạo: thực hiện sắp xếp, tổ chức lại
gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành mô hình trường phổ thông
nhiều cấp học (tiểu học, trung học cơ sở, trung phổ thông) phù hơp với nhu cầu
và điều kiện thực tế của tỉnh. Từng bước chuyển mô hình cơ sở giáo dục mầm
non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những cơ sở đủ điều
kiện, có khả năng xã hội hóa cao.
2.2. Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp: tổ chức lại các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp theo hướng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường
lao động về quy mô, ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hóa,... phù họp quy
luật của thị trường và xã hội; giảm khả năng chi ngân sách địa phương và tăng
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huy động nguồn lực của xã hội. Sáp nhập, giải thể các trường không hiệu quả và
cơ bản tỉnh chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập.
2.3. Đối với lĩnh vực y tế:
- Sắp xếp các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh để hợp nhất
thành Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cùng cấp trên cơ sở sáp
nhập các tổ chức, đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ và hoạt động lồng ghép.
- Thực hiện thống nhất mô hình cấp huyện chỉ có một' Trung tâm y tế đa
chức năng bao gồm: y tế dự phòng, dân số, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi
chức năng và các dịch vụ y tế khác. Trung tâm y tế trực tiếp quản lý trạm y tế
cấp xã và phòng khám đa khoa khu vực; đối với những nơi đã có cơ sở y tế trên
địa bàn cấp xã thì không thành lập Trạm y tế xã.
2.4. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ: rà soát, sắp xếp lại hệ
thống tổ chức khoa học và công nghệ nhằm giảm mạnh đầu mối ở cơ quan cấp
tỉnh và địa phương, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức
năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu, gắn với quá trình cơ cấu lại ngành khoa
học và công nghệ, v ề cơ bản, chỉ nên tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Thực hiện cơ chế sản phẩm khoa học ứng
dụng thực tiễn và sản xuất kinh doanh.
2.5. Đối với lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao:
- Sắp xếp, nâng cao năng lực của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn công lập
theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Tiếp tục duy trì các đơn vị nghệ
thuật truyền thống tiêu biểu và hợp nhất trung tâm văn hoá và đoàn nghệ thuật
cấp tỉnh thành một đầu mối.
- Kiện toàn, củng cổ thư viện công cộng cấp huyện với các mô hình, thiết
chế văn hóa đã có. Sáp nhập các trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tương đồng
thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành một đầu mối. Sáp nhập các Trung tâm
Văn hóa, Trung tâm Thể thao, Nhà văn hoá,... trên địa bàn cấp huyện thành một
đầu mối.
2.6. Đối với lĩnh vực thông tin và íruyền thông:
- về lĩnh vực báo chí, xuất bản', sắp xếp theo quy hoạch phát triển và quản
lý báo chí đến năm 2025, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, buông lỏng
quản lý, xa rời tôn chỉ, mục đích, gắn với tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí,
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xuất bản của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan
chủ quản và cơ quan báo chí.
- Lĩnh vực công nghệ thông tin: kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt
động của các đơn vị sự nghiệp về an toàn thông tin. Đối với các đơn vị sự
nghiệp công nghệ thông tin khác tổ chức lại cho phù hợp với tình hình thực tiễn
của địa phương.
- Lĩnh vực bưu chính, viễn thông: rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp
công lập theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực hoạt động để đáp ứng yêu cầu
phục vụ quản lý nhà nước.
- Các lĩnh vực thông tin và ừuyền thông khác: thực hiện một đầu mối
thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, ủy ban nhân dân cấp huyện để bảo đảm
tính thống nhất trong quản lý, chỉ đạo, điều hành về hoạt động thông tin và
truyền thông.
2.7. Đối với lĩnh vực sự nghiệp kinh íếy sự nghiệp khác:
- Tiếp tục thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác
có đủ điều kiện thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày
22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ và giải thể các đơn vị sự nghiệp kinh tế
hoạt động không hiệu quả.
- về lĩnh vực bảo trợ xã hội, chăm sóc người cỏ công: tố chức lại các cơ
sở trợ giúp xã hội theo hướng hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng, trợ giúp các
nhóm đối tượng dựa vào cộng đồng. Hợp nhất các trung tâm bảo trợ có chức
năng, nhiệm vụ tương đồng thành trung tâm bảo trợ đa chức năng.
- về lĩnh vực nông nghiệp và phát ừỉển nông thôn: giảm đầu mối và nâng
cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp. Hợp nhất trạm chăn nuôi và thú y,
trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, khuyến ngư,... cấp huyện
thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và
chuyển một số chức năng, nhiệm vụ về cơ quan nông nghiệp cấp huyện.
Sáp nhập các cơ quan tương ứng cấp tỉnh về Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn.
- về lĩnh vực tài nguyên và mỏi trường: chuyển các trung tâm phát triển
quỹ đất về trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý; đồng thời, phấn đấu
đến năm 2020 chuyển đổi thành công ty cổ phần.
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2.8.
Các cơ sở đào tạo về lý luận chỉnh trị của Đảng và cơ sở đào tạo về
quản lý hành chỉnh ở địa phương: xây dựng mô hình đổi mới tổ chức của các
trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, giao Trường Chính trị tỉnh chịu trách
nhiệm về hướng dẫn chuyên môn, tăng cường cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm của
cấp ủy cấp huyện.
3. Quản lý chặt chẽ biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Đổi mới cơ chế xác định và giao biên chế theo hướng quản lý, giám sát
chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo
đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên. Thực hiện chế độ họp đồng viên
chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới; bỏ chế độ công
chức trong đơn vị sự nghiệp công lập {trừ các đơn vị phục vụ nhiệm vụ chỉnh trị
và phục vụ quản ỉỷ nhà nước). Đánh giá, phân loại viên chức hàng năm theo quy
định hiện hành để thực hiện tinh giản biên chế.
Giao và sử dụng biên chế sự nghiệp đúng số lượng, nếu chưa sử dụng hết
sẽ giảm cho phù hợp (trừ các đơn vị đã tự chủ tài chính). Tổ chức sắp xếp, bố trí
lại cơ cấu viên chức vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%. Rà
soát, sắp xếp, cơ cấu lại hoặc tinh giản biên chế đối với các chức danh kế toán, y
tế học đường các trường mầm non, phổ thông và các chức danh lái xe, bảo vệ,
nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện nghiêm về số lượng lãnh đạo cấp phó, thực hiện đào tạo lại, hỗ
trợ thích hợp đối với viên chức và người lao động dôi dư do sáp nhập, giải thể
hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp ngoài công lập.
4. Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiêp công theo cơ chế thị trường,
thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công
Xác định các dịch vụ sự nghiệp công do ngân sách nhà nước phải đảm bảo,
nhất là đối với xã đặc biệt khó khăn; các dịch vụ công khác không sử dụng kinh
phí ngân sách nhà nước, xác định giá dịch vụ công theo cơ chế thị trường, đơn vị
được quyết định các khoản thu, mức thu, chi phí hợp lý, thu hút nhà đầu tư ngoài
cồng lập tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập và có chính sách ưu đãi
phù hợp.
Đẩy mạnh việc chuyển đổi các đon vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự
chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo
mô hình doanh nghiệp theo đúng quy định. Thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa
các lĩnh vực như: giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở y tế, khoa học và công nghệ.
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Thí điểm xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông ở những nơi phù
hợp. Khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhất là trong
lĩnh vực giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, khoa học và công nghệ.
Thực hiện chuyển đổi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đủ
điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh nghiệp
phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc gắn
kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp để đào tạo đáp ứng nhu
cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Trong đó, hướng đến hình thức đặt
hàng của nhà nước và doanh nghiệp.
5. Nâng cao năng lực quản trị của đon vị sự nghiệp công lập
Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đon vị sự
nghiệp công lập, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt
động cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Rà soát, hoàn thiện tổ chức của từng đơn vị sự nghiệp công lập theo
hướng tinh gọn, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, ứng dụng công nghệ thông tin
và khoa học - công nghệ tiên tiến, theo tiêu chuẩn quản trị quốc tế. Nâng cao
chất lượng quản trị tài chính, tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập theo
quy định. Áp dụng mô hình quản trị đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự
bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư như mô hình quản trị doanh nghiệp.
Thực hiện kiểm định, đánh giá và xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất
là đối với các loại hình trường cao đẳng, trường trung cấp, bệnh viện trực thuộc tỉnh.
6. Hoàn thiên cơ chế tài chính
Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp
công lập trên địa bàn tỉnh thuộc các ngành, lĩnh vực có đủ điều kiện. Xây dựng
và hoàn thiện các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
theo hướng các dịch vụ nhà nước bảo đảm kinh phí, dịch vụ hỗ trợ kinh phí,
dịch vụ đặt hàng hoặc đấu thầu, dịch vụ theo cơ chế xã hội hóa.
Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi từ phí sang thực hiện giá dịch vụ sự nghiệp
công Nhà nước quy định khung giá, đồng thời có chính sách hỗ trợ phù họp cho
người nghèo, đối tượng chính sách. Đối với giá dịch vụ sự nghiệp công không sử
dụng ngân sách nhà nước, giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập.
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Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý, cấp phát ngân sách nhà nước
cho các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu[5] và đơn vị sự nghiệp công lập ở những địa
phương đặc biệt khó khăn.
Ngân sách nhà nước chuyển 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; từ cơ chế cấp phát sang cơ chế
đặt hàng, giao nhiệm vụ. Thực hiện cơ chế giao vốn, tài sản; xây dựng thông tin
dữ liệu về tài chính và tài sản công của đơn vị sự nghiệp công lập.
Phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện chính sách lương,
bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành. Thực hiện tốt chính
sách tinh giản biên chế và khuyến khích tinh giản biên chế của Trung ương đối
với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong hệ thống chính trị trên địa
bàn tỉnh. Bảo đảm nguồn kinh phí do thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.
7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Thực hiện đầy đủ việc phân cấp, giao quyền tự chủ và chuyển các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh cho sở, ngành chuyên môn và ủy
ban nhân dân cấp huyện quản lý (trừ đơn vị trọng điểm, chuyên sâu). Định hướng
quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương theo ngành, lĩnh vực phù họp nhu cầu thị trường và xã hội.
Ban hành và thực hiện các tiêu chí phân loại đơn vị, đánh giá từng loại
dịch vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng dịch vụ của đơn vị sự nghiệp
công lập theo ngành, lĩnh vực; hệ thống tiêu chuẩn chức danh những người làm
việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,...
Tăng cường phối hợp quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính trong quản lý
ngân sách nhà nước chi cho lĩnh vực sự nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân
sách nhà nước, tránh chồng chéo, lãng phí; đồng thời, tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát, xử lý đơn vị sự nghiệp công lập vi phạm (nếu có).

151Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; y tế dự phòng, y tế cơ sở, khám, chữa các bệnh phong, lao, tâm
th ầ n ; nghiên cứu khoa học cơ bàn; văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống, đào tạo huấn luyện vận động viên,
h u ấ n luyện viên thể thao cấp tình; bảo trợ xã hội và chăm sóc người có công,...
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8.
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy vai trò của
nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
Các cấp ủy và tổ chức đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo tổ chức
và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Quan tâm hướng dẫn những
quy định của Trung ương, ban hành quy định về chức năng của cấp ủy, tổ chức
đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập.
Phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị
- xã hội trong giám sát, phản biện xã hội đối với tổ chức và hoạt động của các
đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao
xây dựng chương trình thực hiện cụ thể, chủ động tham mưu, đề xuất các giải

pháp triển khai thực hiện Chương trình này.
2. Ban Cán sự đảng ủ y ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện
Chương trình; theo dõi việc thực hiện Chương trình, định kỳ báơ cáo kết quả với
Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban
nhân dân các huyện, thị, thành có trách nhiệm cụ thể hóa thành kế hoạch tổ chức
thực hiện phù hợp vói điều kiện của từng ngành, từng cấp đạt hiệu quả.
3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, ủ y ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát việc
tổ chức thực hiện Chương trình này.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa
phương có liên quan tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền về nội dung và
kết quả thực hiện Chương trình./.
N a i nhân:
- B an Bí thư (để báo cáo),
- V P Trung ương Đảng (để báo cáo),
- B an Kinh tế Trung ương (để báo cáo),
- C ác đồng chí Trung ương phụ trách địa bàn,
- C ác đồng chí uv BCH Đảng bộ tỉnh,
- C ác ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- C ác ban, sở, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- C ác huyện, thị, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- L ư u Văn phòng Tỉnh ủy.
KT-XH/MINH
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