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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công  

sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Ngân sách và phân công 

của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Bảy HĐND 

tỉnh Khóa X. Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối 

hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể 

như sau: 

1. Căn cứ pháp lý  

- 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; 

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ 

quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công 

sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên; 

- 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. 

2. Nội dung thẩm tra 

a) Hồ sơ trình 

- Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

- Dự thảo Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

- Tờ trình số 142/TTr-STC ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Sở Tài chính về 

việc thông qua Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 

- Một số văn bản kèm theo. 

Qua xem xét, các hồ sơ, văn bản có liên quan của UBND tỉnh trình là đầy 

đủ, đảm bảo đúng quy định. 

b) Sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 
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21/6/2021 của Chính phủ: “Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh báo cáo 

UBND cấp tỉnh để trình HĐND 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”.  

Do đó, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết ban hành 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định, làm cơ sở pháp lý để ban 

hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có), ban 

hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy 

định; làm cơ sở để giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công theo quy định; ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định 

chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.  

c) Tính hợp hiến, hợp pháp và sự phù hợp của dự thảo nghị quyết 

Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với những nội dung và nguyên tắc cơ 

bản được quy định trong Hiến pháp. Dự thảo nghị quyết được xây dựng trên cơ sở 

quy định của hệ thống văn bản pháp luật có giá trị pháp lý hiện hành, đảm bảo tính 

hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; phù hợp với đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình, điều 

kiện thực tế tại địa phương. 

d) Nội dung dự thảo Nghị quyết  

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường 

xuyên, UBND tỉnh cụ thể hóa bằng Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 

13/8/2021 về ban hành danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau; trong đó, ban 

hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công và danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích.  

Qua rà soát, hiện nay đã triển khai thực hiện được nội dung danh mục sản 

phẩm, dịch vụ công ích (duy tu công trình giao thông, sản phẩm dịch vụ công ích 

thủy lợi); đối với các danh mục dịch vụ sự nghiệp công, các sở, ngành chưa triển 

khai thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở để 

trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt ban hành mức giá dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá. 

Để triển khai thực hiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh đề xuất ban hành nghị 

quyết đối với 559 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên các lĩnh 

vực, cụ thể là:  

- Giáo dục và đào tạo (có 40 dịch vụ chi tiết), gồm: Dịch vụ giáo dục mầm non 
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và phổ thông (11 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ giáo dục trung cấp sư phạm và cao đẳng sư 

phạm (01 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ giáo dục đại học (05 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ 

giáo dục thường xuyên (05 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức (06 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ khác (07 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ đào 

tạo trình độ cao đẳng (02 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp (01 dịch 

vụ chi tiết); Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng (01 dịch vụ chi 

tiết); Dịch vụ đào tạo nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (01 dịch vụ chi tiết). 

- Y tế - dân số (có 36 dịch vụ chi tiết), gồm: Dịch vụ y tế dự phòng và chăm sóc 

sức khỏe ban đầu (18 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng 

(07 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định (01 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ 

giám định (02 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ y tế khác (08 dịch vụ chi tiết). 

- Thông tin và truyền thông (có 40 dịch vụ chi tiết), gồm: Dịch vụ báo chí, xuất 

bản và thông tin cơ sở (15 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ công nghệ thông tin (18 dịch vụ 

chi tiết); Dịch vụ viễn thông, internet (03 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ khác (01 dịch vụ 

chi tiết); Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thuê dịch vụ (03 dịch vụ chi tiết). 

- Văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch (có 72 dịch vụ chi tiết), gồm: Dịch vụ 

văn hóa (39 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ gia đình (03 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ thể dục, 

thể thao (10 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ du lịch (06 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ khác (14 

dịch vụ chi tiết). 

- Khoa học và công nghệ (có 94 dịch vụ chi tiết), gồm: Dịch vụ hoạt động khoa 

học và công nghệ (32 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng (22 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ lĩnh vực sở hữu trí tuệ (07 dịch vụ chi tiết); Dịch 

vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (19 dịch vụ chi tiết); Dịch vụ lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân (09 dịch vụ chi tiết); Đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ (05 

dịch vụ chi tiết). 

- Bảo vệ môi trường (có 02 dịch vụ chi tiết), gồm: Dịch vụ môi trường; Dịch vụ 

bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

- Hoạt động kinh tế và sự nghiệp khác (có 275 dịch vụ chi tiết), gồm: Hoạt 

động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn (83 dịch vụ chi tiết); Hoạt động kinh 

tế giao thông vận tải (02 dịch vụ chi tiết); Hoạt động kinh tế tài nguyên môi trường 

(66 dịch vụ chi tiết); Hoạt động kinh tế công thương (39 dịch vụ chi tiết); Hoạt động 

kinh tế xây dựng (27 dịch vụ chi tiết); Lĩnh vực sự nghiệp lao động - thương binh và 

xã hội (17 dịch vụ chi tiết); Lĩnh vực tư pháp (01 dịch vụ chi tiết); Lĩnh vực sự nghiệp 

khác (40 dịch vụ chi tiết). 

3. Ý kiến đóng góp tại Hội nghị thẩm tra 

a) Ý kiến đóng góp 

Tại Hội nghị thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, đề nghị cơ quan soạn thảo 

giải trình, làm rõ thêm một số nội dung, như sau: 

- Đề nghị bổ sung các dịch vụ chi tiết của lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

tại phụ lục VI và hoạt động kinh tế giao thông vận tải tại phụ lục VII. 
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- Theo Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân 

sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ, có 08 danh mục dịch vụ, nhưng trong 

dự thảo nghị quyết chỉ có 03 danh mục dịch vụ, cần xem xét lại. 

- Theo Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành tư 

pháp, có 05 danh mục dịch vụ, nhưng trong dự thảo nghị quyết chỉ có 01 danh mục 

dịch vụ. 

- Tại phụ lục VII, hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

giải thích vì sao không đưa vào dịch vụ hoạt động khuyến nông, nước sạch và vệ 

sinh nông thôn, cảng cá? 

- Tại phụ lục VII, mục 6.4, đề nghị thể hiện ngắn gọn lại nội dung các dịch 

vụ chi tiết, không nêu các văn bản hướng dẫn đã hết hiệu lực, cập nhật lại các văn 

bản hướng dẫn của Trung ương mới ban hành. Mục 6.5, đề nghị thể hiện lại tên 

dịch vụ “hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng và Trung tâm công tác xã hội” 

cho rõ ràng hơn. 

- Đề nghị gom mỗi phụ lục là 01 lĩnh vực, không dàn trãi tại nhiều phụ lục 

khác nhau, để thuận tiện trong việc báo cáo Bộ, ngành theo dõi. 

- Tại tờ trình của UBND tỉnh, đề nghị bổ sung một số nội dung: Mục tiêu, sự 

cần thiết ban hành nghị quyết. Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng 

hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ 

nguồn kinh phí chi thường xuyên và Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 

13/8/2021 của UBND tỉnh ban hành danh mục sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 

ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

trong thời gian qua. Quá trình xây dựng nội dung dự thảo nghị quyết; nêu rõ những 

dịch vụ nào được quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP nhưng không đưa vào 

dự thảo nghị quyết; những dịch vụ nào có phát sinh trên địa bàn tỉnh cần phải bổ 

sung mà không có trong khung quy định của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. 

- Ngoài ra, đại biểu góp ý về cách trình bày, từ ngữ, câu chữ nhằm hoàn 

thiện dự thảo Nghị quyết.  

b) Ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Tài chính 

- Qua ý kiến góp ý của đại biểu, cho thấy vẫn còn một số danh mục dịch vụ 

sự nghiệp công ở một số ngành, lĩnh vực chưa xác với tình hình thực tế, chưa rõ 

ràng. Sau Hội nghị thẩm tra, Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các ngành 

chuyên môn khẩn trương rà soát lại danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước, theo hướng bám sát quy định của Nghị định số 60/2021/NĐ-

CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, sát với yêu cầu thực tế và khả năng cân đối 

ngân sách của địa phương nhằm đảm bảo đủ điều kiện để trình HĐND tỉnh thông 

qua tại Kỳ họp này. 

- Tiếp thu hoàn chỉnh tờ trình theo ý kiến đóng góp của đại biểu. 
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c) Điều chỉnh sau Hội nghị thẩm tra 

Ngày 20/10/2022, UBND tỉnh chủ trì làm việc với lãnh đạo các sở, ngành có 

liên quan quan để tiếp tục rà soát, xác định lại các loại dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước theo hướng bám sát vào khung quy định của Nghị định 

số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, đề xuất các dịch vụ đã thực 

hiện, các dịch vụ có khả năng phát sinh, cần thiết, khả thi để đưa vào dự thảo nghị 

quyết cho phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng 

ngành, lĩnh vực.  

Qua rà soát của các sở, ngành và tổng hợp của Sở Tài chính, UBND tỉnh đã 

điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý của đại biểu tại Tờ trình số 

143/TTr-UBND ngày 22/10/2022 và dự thảo nghị quyết. Theo đó, UBND tỉnh đề 

xuất 539 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cần ban hành tại địa 

phương; trong đó, lĩnh vực giáo dục – đào tạo là 38 dịch vụ; lĩnh vực y tế - dân số là 

48 dịch vụ; lĩnh vực thông tin truyền thông là 54 dịch vụ; lĩnh vực văn hóa, gia đình, 

thể thao và du lịch là 72 dịch vụ; lĩnh vực khoa học công nghệ là 31 dịch vụ; lĩnh vực 

bảo vệ môi trường là 28 dịch vụ; lĩnh vực hoạt động kinh tế và sự nghiệp khác là 268 

dịch vụ. 

4. Quan điểm, ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách 

Trên cơ sở thảo luận của đại biểu và báo cáo giải trình, làm rõ và kết quả rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung sau Hội nghị thẩm tra theo Tờ trình số 143/TTr-UBND 

ngày 22/10/2022 và dự thảo nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy UBND 

tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu khung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước theo Phụ lục I kèm theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của 

Chính phủ và danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với 

từng lĩnh vực theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế của địa 

phương để đề xuất danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do 

địa phương quản lý theo phân cấp đối với từng lĩnh vực cụ thể. 

Trong đó, có một số dịch vụ quy định tại khung danh mục dịch vụ tại Nghị định 

số 60/2021/NĐ-CP nhưng tại địa phương không phát sinh như: Dịch vụ lĩnh vực 

phòng chống thiên tai, dịch vụ lĩnh vực hàng hải, hàng không, đường sắt… Bên cạnh 

đó, bổ sung một số danh mục dịch vụ cần thiết phải ban hành theo tình hình thực tế 

hoặc có thể phát sinh tại địa phương (ngoài khung danh mục dịch vụ quy định tại phụ 

lục I kèm theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP) như: dịch vụ lĩnh vực công nghệ thông 

tin, lưu trữ và truyền thông về tài nguyên và môi trường, dịch vụ lưu trữ, dịch vụ về 

hoạt động cung ứng dịch vụ công trên môi trường mạng, dịch vụ mua sắm tài sản theo 

phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh… 

Do đó, việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương là 

cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương; tạo cơ 

sở pháp lý để áp dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định về cơ chế tự chủ tại Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP; làm cơ sở để ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định 

mức chi phí (nếu có) và 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 
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có liên quan. Trên cơ sở đó, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ 

sự nghiệp công; ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, cơ chế giám sát, 

đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương.  

Ban thống nhất theo đề xuất của UBND tỉnh đối với 539 dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước cần thiết ban hành tại địa phương; trong đó, lĩnh 

vực giáo dục – đào tạo là 38 dịch vụ; lĩnh vực y tế - dân số là 48 dịch vụ; lĩnh vực 

thông tin truyền thông là 54 dịch vụ; lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch là 

72 dịch vụ; lĩnh vực khoa học công nghệ là 31 dịch vụ; lĩnh vực bảo vệ môi trường là 

28 dịch vụ; lĩnh vực hoạt động kinh tế và sự nghiệp khác là 268 dịch vụ. 

Dự thảo nghị quyết đảm bảo cơ sở pháp lý, đúng thẩm quyền; nội dung phù 

hợp theo quy định của pháp luật và tình hình, điều kiện thực tế địa phương; hồ sơ, 

thủ tục đầy đủ. Các ý kiến góp ý của đại biểu tại Hội nghị thẩm tra được cơ quan 

soạn thảo tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung trình kỳ họp. 

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với nội dung của dự thảo nghị quyết. 

Kính trình đại biểu xem xét, thông qua./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                                                             
- TT.HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban KT-NS; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- LĐ VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh;    

- Phòng CT HĐND;      

- Lưu: VT, Hn.                                                                                   

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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