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DỰ THẢO 

QUY HOẠCH MẠNG LƢỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRƢC̣ 

THUÔC̣ SỞ LAO ĐÔṆG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HÔỊ  

(Kèm theo Công văn số 636/SLĐTBXH-VP ngày 30/5/2019 

 của Sở Lao đôṇg TB và XH) 

 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

 I. Hiêṇ traṇg maṇg lƣới tổ chƣ́c các đơn vi ̣ sƣ ̣nghiêp̣ năm 2018 

 1. Khái quát chung 

Sở Lao đôṇg – Thương binh và Xa ̃hôị  là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước về các lĩnh vực: việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo 

hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất 

nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ 

em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, 

người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và 

thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. 

 2. Tình hình cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, nhân lực, tài chính 

 * Thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, nhân lực, tài chính 

Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lao đôṇg, người có công 

và xã hội do Sở Lao đôṇg – Thương binh và Xã  hôị tỉnh Tuyên Quang quản lý: 04 

đơn vị 

 Trong đó: 

 - Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: Không 

 - Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: 04 đơn vị 

Bảng số 01: Thống kê chung về các đơn vị sự nghiệp công lập 

ST

T 

Tên 

đơn vị 

Cơ 

quan 

ra QĐ 

thành 

lập 

 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

(Xã, 

Phƣờng, 

TT) 

Chức năng, nhiệm 

vụ chính 

 
Số lƣợng biên chế 

đƣợc giao 

Số lƣợng cán bộ, 

viên chức và 

HĐLĐ hiện có 

Tổng 

số 

Trong 

đó 

công 

chức 

Tron

g đó 

viên 

chức 

Hợp 

đồng 

LĐN

Đ 68 

Tổng 

số 

Công 

chức, 

viên 

chức 

HĐ

LĐ  

1 

Trung tâm 

Dịch vụ 

viêc̣ làm 

UBND 

tỉnh 

 

 

Hưng 

Thành 

Tổ chức thực hiện các 

dịch vụ liên quan đến 

việc làm, dạy nghề; các 

chính sách liên quan 

đến người lao động và 

người sử dụng lao 

động; chính sách bảo 

hiểm thất nghiệp đối 

với người lao động 

theo quy định của pháp 

luật. 

07 01 05 01 07 06 01 
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ST

T 

Tên 

đơn vị 

Cơ 

quan 

ra QĐ 

thành 

lập 

 

Địa chỉ 

trụ sở 

chính 

(Xã, 

Phƣờng, 

TT) 

Chức năng, nhiệm 

vụ chính 

 
Số lƣợng biên chế 

đƣợc giao 

Số lƣợng cán bộ, 

viên chức và 

HĐLĐ hiện có 

Tổng 

số 

Trong 

đó 

công 

chức 

Tron

g đó 

viên 

chức 

Hợp 

đồng 

LĐN

Đ 68 

Tổng 

số 

Công 

chức, 

viên 

chức 

HĐ

LĐ  

2 

 

Trung tâm 

Công tác 

xã hội 

 

UBND 

tỉnh 

 

Hưng 

Thành 

Tiếp nhận, quản lý, 

chăm sóc, nuôi dưỡng 

đối tươṇg bảo trơ ̣xa ̃

hôị và cung cấp các 

dịch vụ công tác xã 

hôị, trơ ̣giúp xã hội. 

  

15 01 12 02 14 12 02 

3 

 

 

 

Cơ sở cai 

nghiêṇ ma 

túy 

 

 

 

UBND 

tỉnh 

 

 

 

An 

Khang 

Tiếp nhâṇ, quản lý, 

điều tri ̣ cai nghiêṇ bắt 

buôc̣ theo quyết điṇh 

của Tòa án nhân dân; 

điều tri ̣ cai nghiêṇ tư ̣

nguyêṇ; người nghiêṇ 

ma túy không có nơi 

cư trú ổn điṇh; tổ chức 

điều tri ̣ nghiêṇ các chất 

dạng thuốc phiện, 

phòng chống tái 

nghiêṇ. Tổ chức lao 

đôṇg tri ̣ liêụ, dạy nghề 

cho người cai nghiêṇ, 

chuẩn bi ̣ các điều kiêṇ 

tái hòa nhập cộng 

đồng. 

08 01 06 01 07 06 01 

4 

Quỹ Bảo 

trơ ̣trẻ em 

UBND 

tỉnh 

Minh 

Xuân 

Vận động các nguồn 

tài trợ trong nước và 

quốc tế để góp phần 

thực hiện mục tiêu về 

bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em. 

02 0 02  02 02  

Cộng    32 03 25 04 30 26 04 

 

Bảng số 02: Thống kê chất lƣợng nguồn nhân lực 

STT Tên đơn vị 

Tổng số nhân lực   

Tiến sỹ Thạc sỹ Đại học 
Cao 

đẳng 

Trung 

cấp  

và khác 

Tổng số 

1 
Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 0 01 05  01 7 

2 Trung tâm Công tác xa ̃hôị 0 01 08  05 14 

3 Cơ sở cai nghiêṇ ma túy 0  03 01 03 07 

4 Quỹ Bảo trợ trẻ em 0 01 01   02 

Cộng  03 17 01 09 30 
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Bảng 3a: Tình hình tài chính và tài sản năm 2017 
 

TT Tên đơn vị 

Tổng diện 

tích đất 

đƣợc giao 

(m
2
) 

Tổng giá 

trị tài 

sản hiện 

có (Tr.đ) 

Tổng nguồn thu của tổ chức 

Nguồn từ NSNN 

Các nguồn 

thu ngoài 

NSNN 

(Tr.đ) 

Kinh phí 

hoạt động 

thường 

xuyên 

(Tr.đ) 

Kinh phí 

đầu tư, 

phát triển 

(Tr.đ) 

Khác 

(Tr.đ) 

1 
Trung tâm Dịch vụ việc 

làm 
2.800

 
10.640 1.516    

2 
Trung tâm Công tác xa ̃hôị 

84.916 91.985 4.451    

3 
Cơ sở cai nghiêṇ ma túy 

30.000 5.037 2.109    

4 
Quỹ Bảo trợ trẻ em 

0 12 1.111    

Cộng 117.716 107.674 9.187    

 

Bảng 3b: Tình hình tài chính và tài sản năm 2018 
 

TT Tên đơn vị 

Tổng 

diện tích 

đất đƣợc 

giao (m
2
) 

Tổng giá 

trị tài sản 

hiện có 

(Tr.đ) 

Tổng nguồn thu của tổ chức 

Nguồn từ NSNN 
Các 

nguồn 

thu ngoài 

NSNN 

(Tr.đ) 

Kinh phí 

hoạt động 

thường 

xuyên 

(Tr.đ) 

Kinh phí 

đầu tư, 

phát triển 

(Tr.đ) 

Khác 

(Tr.đ) 

1 
Trung tâm 

Dịch vụ việc làm 2.800
 9.555 1.374    

2 
Trung tâm Công tác xa ̃hôị 

84.916 88.410 4.502    

3 
Cơ sở cai nghiêṇ ma túy 

30.000 5.162 3.106    

4 
Quỹ Bảo trợ trẻ em 

0 8 1.120    

Cộng 117.716 103.135 10.102    
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 3. Đánh giá về hiện trạng các đơn vị sự nghiệp 

 3.1. Đánh giá tổng quan 

a) Về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực 

Căn cứ Quyết điṇh số 215/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị 

điṇh số 68/NĐ-CP của Chính phủ trong các đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ công lâp̣ và tổ ch ức 

Hôị của tỉnh Tuyên Quang năm 2018, Sở Lao đôṇg TB và XH đươc̣ giao số lươṇg 

28 người làm viêc̣, 04 hơp̣ đồng theo NĐ 68. Theo lô ̣trình năm 2019 tinh giản theo 

Nghị định 108/NĐ-CP 01 người còn 27 người. Đến thời điểm 30/4/2019 có 26 

người làm viêc̣  (01 người nghỉ hưu), 04 hơp̣ đồng theo NĐ 68 (còn thiếu 01 người 

làm việc). Số lươṇg người làm viêc̣ có trình đô ̣Thac̣ sỹ : 03 (chiếm 10%); Đaị hoc̣: 

17 (chiếm 57%); Cao đẳng: 01 (chiếm 3,3%); trình độ khác : 09 (chiếm 30%) chủ 

yếu là nhân viên phục vụ tại Trung tâm Công tác xã hội . Thực tế hiện nay số lươṇg 

người làm viêc̣ được giao đang thiếu so với chức năng, nhiệm vụ. Do đó tại các đơn 

vị sự nghiệp viên chức phải kiêm nhiệm nhiều việc ảnh hưởng đến hiệu quả công 

việc. 

 Hàng năm, viên chức các đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ đều đươc̣ tham gia bồi dưỡng về 

chuyên môn, nghiêp̣ vu ̣nhằm đáp ứng yêu cầu về nhiêṃ vu ̣ . Tỷ lệ công chức , viên 

chức và người lao đôṇg đaṭ hoàn thành tốt nhiêṃ vu ̣là 100%. 

b) Về kết quả hoạt động  

Hàng năm các đơn vị đều hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao . Riêng Cơ sở cai 

nghiêṇ ma túy , do mới thành lập, cơ sở vật chất, trang thiết bị, biên chế còn thiếu 

do đó gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động; số người nghiện phải tiếp 

nhận vượt quá khả năng của cơ sở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình 

điều trị, cai nghiện cho người nghiện tại cơ sở. 

c) Về tài chính và tài sản 

Là đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt 

động. Kinh phí được giao hàng năm căn cứ Luật ngân sách nhà nước và các quy 

định hiện hành, đơn vị lập dự toán chi tiết kinh phí hoạt động gửi Sở Lao động 

Thương binh – Xã hội tổng hợp, chuyển Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh 

phê duyệt và giao dự toán hàng năm theo quy định. 

Các đơn vị sự nghiệp luôn bám sát dự toán được giao hàng năm, triển khai 

thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ. Quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu 

quả, đúng quy định hiện hành. 

Tổng tài sản (tính giá trị còn lại) năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Sở: 

103.135 triệu đồng.  

 Về diện tích đất: Tổng diện tích đất khoảng 117.716 m
2
. 

 Tổng nguồn thu năm 2018 là 10.102 triệu đồng, nguồn thu của các đơn vị 

100% là do NSNN cấp, các đơn vị không có nguồn thu ngoài ngân sách nhà nước. 

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị: Một số đơn vị cần được đầu tư xây dựng cơ 

sở, vâṭ chất , mua sắm thêm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu quản lý chăm sóc đối 

tượng như: Cơ sở cai nghiêṇ ma túy , Trung tâm Công tác xã hội . Đối với Quỹ Bảo 

trơ ̣trẻ em chưa có trụ s ở làm việc riêng, hiện đang nay đang làm việc tại trụ sở của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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3.2. Phân tích tác động của chính sách đối với các đơn vị sự nghiệp 

Nhận thức về vai trò của an sinh xã hội ở không ít cấp uỷ, chính quyền, cán 

bộ, đảng viên, tổ chức, doanh nghiệp và người dân chưa đúng và chưa đầy đủ, còn 

coi an sinh xã hội là trách nhiệm riêng của Nhà nước, tư tưởng trông chờ vào Nhà 

nước, vào Trung ương còn nặng nề; Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, 

luật pháp, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện an sinh xã hội chưa được quan tâm 

đúng mức; các chính sách được ban hành ở nhiều giai đoạn khác nhau, áp dụng cho 

nhiều nhóm đối tượng khác nhau nên thiếu tính hệ thống, gây khó khăn cho việc áp 

dụng chính sách, quản lý đối tượng. 

Giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao, tỷ lệ nghèo ở nhiều vùng 

dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn cao; chênh lệch giàu - nghèo về thu nhập và 

tiếp cận các dịch vụ xã hội có xu hướng gia tăng. Mức trợ cấp xã hội còn thấp, đời 

sống đối tượng bảo trợ xã hội còn rất khó khăn. 

 4. Nhận xét và đánh giá 

 4.1. Ưu điểm 

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của các cấp, các 

ngành. Trong những năm qua, Sở Lao động TB và XH đã chỉ đạo, hướng dẫn các 

đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Trung tâm 

Công tác xã hội thực hiện tốt chính sách về trợ giúp, chăm sóc người già cô đơn, 

người khuyết tật, trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối 

nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng, chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi. Quỹ Bảo trợ trẻ em đã 

vận động được các nguồn lực dành cho chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu cho nhiều lao động tìm được 

việc việc làm tại các doanh nghiệp. Cơ sở cai nghiện ma túy duy trì tiếp nhận, quản 

lý đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc theo đúng quy định. 

Bên cạnh đó, Sở cũng đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quy định chế 

độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các 

cơ sở quản lý người nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập. 

Các đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ trưc̣  thuộc Sở cũng đã ban hành quy chế hoạt động của 

các Phòng nghiệp vụ thuộc đơn vi ,̣ gắn trách nhiệm với từng cá nhân. Đội ngũ cán 

bộ, viên chức có trình độ chuyên môn đáp ứng được vị trí việc làm, nhiệt tình có 

trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ viên chức làm công tác bảo 

trợ xã hội tận tình chu đáo với đối tượng, có kinh nghiệm trong công tác quản lý, 

chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị. Cán bộ, viên chức làm công tác cai nghiện nhiệt 

tình với công việc, các đối tượng chấp hành xong quy trình chữa bệnh tại Cơ sở cai 

nghiêṇ ma túy  được bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã để có biện pháp giúp đỡ họ 

sớm hòa nhật cộng đồng.  

Ngoài ra với sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, nhà hảo 

tâm cũng đã dành rất nhiều nguồn tài trợ cho việc quản lý, chăm sóc các đối tượng 

bảo trợ xã hội tai các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

 

 

http://baodansinh.vn/te-nan-c41/
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 4.2. Tồn taị, hạn chế 

- Là một tỉnh miền núi còn nghèo nên các nguồn lực đầu tư cho công tác lao 

động, người có công và xã hội chưa đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện 

xã hội hóa các lĩnh vực chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội gặp nhiều khó khăn. 

 - Cơ sở vâṭ chất của các đơn vi ̣ sư ̣nghiê ̣ p thuôc̣ Sở còn rất khó khăn , chưa 

được đầu tư xây dựng để đáp ứng nhiệm vụ (như Trung tâm Công tác xã hội, Cơ sở 

cai nghiêṇ ma túy), thậm chí có đơn vị còn chưa có trụ sở chính thức (Quỹ Bảo trợ 

trẻ em). 

 - Hiêṇ nay số lươṇg người làm viêc̣ được giao cho các đơn vị sự nghiệp chưa 

đáp ứng được so vơi nhu cầu thực hiện nhiệm vụ, cán bộ viên chức phải kiêm 

nhiệm nhiều việc, do đó ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. 

 - Công tác quản lý, nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội gặp 

rất nhiều khó khăn, do các cụ già cô đơn hiện đang được nuôi duỡng tại Trung tâm 

tuổi cao, sức yếu, mắc nhiều bệnh của tuổi già, không tự phục vụ được bản thân, 

thậm chí nằm liệt gường, mọi sinh hoạt đều do cán bộ Trung tâm hỗ trợ. Một số đối 

tượng tàn tật, bại não, trẻ bị bỏ rơi khi tiếp nhận vào Trung tâm nuôi dưỡng, phần 

lớn mới vài ngày tuổi thường xuyên quấy khóc, sức đề kháng kém, kèm theo mắc 

bệnh, ốm yếu phải điều trị dài ngày tại bệnh viện từ tuyến địa phương đến trung 

ương. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. 

Cán bộ thuờng xuyên phải trực, làm thêm ngoài giờ để chăm sóc, phục vụ các cụ, 

các cháu 24/24h.  

- Công tác cai nghiện ma túy còn nhiều bất cập do cơ sở vật chất , biên chế 

của Cơ sở cai nghiêṇ ma túy cò n thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu thực hiện 

nhiệm vụ. 

 - Địa bàn tỉnh rộng, mật độ dân cư thưa, trình độ nhận thức của người lao 

động thấp, công tác tuyển sinh học nghề, tư vấn giới thiệu việc làm của Trung tâm 

Dịch vụ việc làm gặp rất nhiều khó khăn, bên cạnh đó một số ngành nghề đào tạo 

chưa phù hợp với nhu cầu thực tế. Định mức kinh phí tổ chức đào tạo của từng lớp 

dạy nghề thấp chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo thực tế, giá cả các loại vật tư 

thực hành và các khoản chi phí khác tăng cao. 
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Phần II 

QUY HOẠCH MẠNG LƢỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP  

TRỰC THUỘC SỞ LAO ĐÔṆG – THƢƠNG BINH VÀ XÃ HÔỊ 

 TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2020 

I. Đối tƣợng và phạm vi 

1. Đối tƣợng 

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao đôṇg – Thương binh và Xa ̃

hôị, quy định tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Lao đôṇg – Thương binh và Xa ̃hôị tỉnh Tuyên Quang; 

2. Phạm vi 

Quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc Sở Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị. 

 

II. Quan điểm 

- Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao đôṇg - 

Thương binh và Xa ̃hôị  phải tuân thủ và phù hợp với yêu cầu về đổi mới cơ chế 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quan điểm, chủ trương của Đảng, 

quy định của Nhà nước và Chính phủ. 

- Sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tăng cường thực hiện tự chủ 

của các đơn vị sự nghiệp; tiếp tục củng cố, đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự 

nghiệp công, đồng thời thực hiện các chính sách thúc đẩy xã hội hóa nhằm thu hút 

tối đa nguồn lực của xã hội tham gia đầu tư vào các đơn vị sự nghiệp. 

- Sắp xếp, kiện toàn bộ máy tinh gọn, đồng bộ, thống nhất để nâng cao hiệu 

quả hoạt động; phát huy tối đa thế mạnh của cơ sở vật chất và đội ngũ công chức, 

viên chức hiện có. 

III. Mục tiêu 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Bố trí hợp lý nguồn lực ngân sách nhà nước; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh 

gọn, đồng bộ, tập trung nguồn lực tạo đột phá trong quản lý, từng bước xóa bỏ và 

xoá bỏ một phần  sự can thiệp và bao cấp của Nhà nước đối với hoạt động của đơn 

vị sự nghiệp.  

 - Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

cao hơn cho các đơn vị sự nghiệp đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tài 

chính và nhân lực có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu 

của người dân và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công lâp̣ 

phát triển lành mạnh, bền vững. 

 - Nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân 

dân. 
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2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 

 2.1. Về quy hoạch các đơn vị sự nghiệp 

Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp đảm bảo phù hợp 

với danh mục dịch vụ sự nghiệp công của Ngành Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃

hôị, đảm bảo tinh gọn, đồng bộ, thống nhất; thực hiện tách bạch chức năng quản lý 

nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ công. Đảm bảo đến năm 2020 có 04 đơn 

vị sự nghiệp công lập trưc̣ thuôc̣ Sở Lao đôṇg TB và XH để thưc̣ hiêṇ cun g cấp các 

dịch vụ về tư vấn , giới thiêụ viêc̣ làm , bảo hiểm thất nghiệp ; trợ giúp xa ̃hôị ; công 

tác xã hội; điều trị, cai nghiện nghiêṇ ma túy; chăm sóc sức khỏe người có công với 

cách mạng; chăm sóc trẻ em. Cụ thể: 

- Giữ nguyên 02 đơn vi ̣ sư ̣nghiêp̣ công lâp̣, gồm: 

+ Trung tâm Dic̣h vu ̣viêc̣ làm  

+ Cơ sở cai nghiêṇ ma túy 

- Sáp nhập  02  đơn vị thành 01 đơn vi :̣ Sáp nhập Quỹ Bảo trợ trẻ em với 

Trung tâm Công tác xã hội thành Trung tâm Công tác xã hội  tỉnh Tuyên Quang 

(Căn cứ Nghi ̣quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hôị nghi ̣Trung ương 6, khóa 
XII về tiếp tuc̣ đổi mới hê ̣thống tổ chức và quản lý , nâng cao chất lươṇg và hiêụ 

quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập). 

- Thành lập mới 01 đơn vị sự nghiệp công lập trưc̣ thuôc̣ Sở Lao đôṇg TB và 

XH là : Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Tuyên Quang 

(Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 

giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; 
Quyết định số 618/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2016-2020; Văn bản số 2363/LĐTBXH-KHTC ngày 12/6/2017 
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo kế hoạch đầu tư trung hạn 
vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020). 

 2.2. Cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp.  

 - Đến năm 2020, có 04 đơn vị do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: 

Trung tâm Dic̣h vu ̣viêc̣ làm ; Trung tâm Công tác xa ̃hôị ; Cơ sở cai nghiêṇ ma túy ; 

Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách maṇg  (theo chức năng, nhiệm vụ 

được cấp có thẩm quyền giao, không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp). 

- Đến năm 2025, các đơn vị tăng dần mức độ tự chủ về tài chính hàng năm 

phù hợp với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công. 

IV. Nội dung quy hoạch 

1. Căn cứ xây dựng quy hoạch 

1.1. Sự cần thiết 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định 

cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, vì vậy việc quy hoạch mạng lưới đơn vị 
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sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao đôṇg – Thương binh và Xa ̃hôị để tăng tính tự chủ 

trong hoạt động của các đơn vị là cần thiết. 

1.2. Căn cứ pháp lý 

Văn bản của Trung ương 

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hôị nghi ̣ Trung ương 6, khóa XII 

về tiếp tuc̣ đổi mới hê ̣thống tổ chức và quản lý , nâng cao chất lươṇg và hiêụ quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng về việc phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến 

năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025; 

- Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ phê duyệt chủ 

trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020; 

 - Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 20/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-

2025; 

 - Quyết định số 1833/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt phê duyệt quy hoạch mạng lưới các Trung tâm dịch vụ việc làm giai 

đoạn 2016 - 2025; 

 - Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng 

đến năm 2030; 

- Quyết định số 547/QĐ-TTg ngày 20/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;  

- Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-

2020;  

 - Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 

của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội-Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và xã hội thuộc Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động-Thương binh 

và xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

 - Quyết định số 1520/QĐ-LĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ 

giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2025; 

- Quyết định số 618/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân 

sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=524/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=524/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=524/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=524/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=524/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Văn bản số 2363/LĐTBXH-KHTC ngày 12/6/2017 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội thông báo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà 

nước giai đoạn 2016-2020; 

Văn bản của Tỉnh Tuyên Quang 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI; Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI; 

- Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 12/2/2012 của UBND tỉnh Tuyên 

Quang phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020; 

- Quyết điṇh số 423/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

quy điṇh  chức năng , nhiêṃ vu ̣, quyền haṇ , cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - 

Thương binh và Xa ̃hôị tỉnh Tuyên Quang; 

 - Quyết điṇh số 286/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về 

viêc̣ đổi tên Trung tâm Giới thiêụ viêc̣ làm thành Trung tâm Dic̣h vu ̣viêc̣ làm và 

quy điṇh chức năng , nhiêṃ vu ,̣ quyền haṇ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dic̣h vu ̣

viêc̣ làm thuôc̣ Sở Lao đôṇg TB và XH; 

 - Quyết điṇh số 429/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

về viêc̣ chuyển đổi Trung tâm Chữa bêṇh – Giáo dục – Lao đôṇg xa ̃hôị thành Cơ 

sở cai nghiêṇ ma túy tỉnh Tuyên Quang trưc̣ thuôc̣ Sở Lao đôṇg Thương binh và Xa ̃

hôị; 

 - Quyết điṇh số 363/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về viêc̣ đổi tên và tổ chức laị Trung tâm Bảo trơ ̣xa ̃hôị thành Trung tâm Công tác 

xã hội trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xa ̃hôị; 

- Văn bản số 1399/LĐTBXH-KHTC ngày 20/4/2015 của Bộ Lao động TB và 

XH về viêc̣ lâp̣ đề xuất chủ trương đầu tư dư ̣án. 

 - Văn bản số 515/BTXH-CTXH ngày 29/7/2015 của Cục Bảo trợ xã hội, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc chuyển đổi Trung tâm Bảo trợ xã hội 

thành Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tuyên Quang. 

2. Nội dung quy hoạch giai đoạn 2016-2020 

2.1. Số lƣợng, mô hình tổ chức các đơn vị sự nghiệp 

Tổng số đơn vị sự nghiệp: 04 đơn vị, trong đó: 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: 

    Không  

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Không  

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: Không  

- Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên: 04 đơn vị. 

 2.2. Cơ chế hoạt động 

 Các đơn vị sự nghiệp công lập, đều được nhà nước đảm bảo chi thường 

xuyên và chi đầu tư. 
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 - Về xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ: Các đơn vị sự nghiệp công lập 

chủ động xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm, trình Sở Lao đôṇg – Thương 

binh và Xa ̃hôị phê duyệt. Quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ theo kế 

hoạch của đơn vị, kế hoạch của cơ quan quản lý cấp trên giao, đảm bảo chất lượng, 

tiến độ. 

 - Về tổ chức bộ máy: Hàng năm, tiến hành rà soát lại bộ máy, biên chế của 

đơn vị trình Sở Lao đôṇg – Thương binh và Xa ̃hôị xem xét bổ sung, điều động cán 

bộ quản lý, viên chức để đảm bảo hoạt động của đơn vị. 

 - Về Tài chính: Thực hiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP 

ngày 10/10/2016 của Chính phủ; Thông tư số 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 

của Bộ Tài Chính. 

 

Bảng 4: Đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2020 

 

TT Tên tổ chức 
Lĩnh vực 

hoạt động 
Quy mô  

Số lƣơṇg 

ngƣời 

làm việc  

Cơ quan chủ 

quản 

1 
Trung tâm Dịch vụ 

viêc̣ làm 

Lao đôṇg, viêc̣ 

làm 

Tư vấn giới thiêụ viêc̣ làm 

cho trên 9.000 lươṭ 

người/năm; giải quyết chế 

đô ̣Bảo hiểm thất nghiêp̣ cho 

trên 4.500 lượt người/năm. 

07 

 

Sở LĐTBXH 

2 

 

 

Trung tâm Công tác xa ̃

hôị 

Đối tượng bảo 

trơ ̣xa ̃hôị; trẻ 

em có hoàn 

cảnh đặc biệt 

khó khăn 

- Quản lý, chăm sóc, nuôi 

dưỡng cho trên 200 đối 

tươṇg bảo trơ ̣xa ̃hôị; 

- Hỗ trơ ̣cho trên 2.000 trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn/năm 

17 

 

 

Sở LĐTBXH 

3 

Trung tâm Điều dưỡng 

người có công với cách 

mạng 

Người có công 

với cách maṇg 
80 giường điều dưỡng 07 

 

Sở LĐTBXH 

4 
Cơ sở cai nghiêṇ ma 

túy 
Cai nghiêṇ ma 

túy 

Tổ chức cai nghiêṇ ma túy 

cho trên 150 học viên 
12 

Sở LĐTBXH 

Cộng   43 
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Phần III 

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

I. Các giải pháp thực hiện các cơ chế, chính sách 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết điṇh sáp nhâp̣ Trung tâm Công tác xã 

hội với Quỹ Bảo trơ ̣tr ẻ em thành Trung tâm Công tác xã hội ; thành lập Trung tâm 

Điều dưỡng người có công phù hợp với lộ trình thực hiện cơ chế, tự chủ của các 

đơn vị. 

- Ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách đồng bộ để phát triển đơn 

vị sự nghiệp công lập, tạo động lực cho các đơn vị, đội ngũ viên chức. 

- Sắp xếp lại các cơ sở bảo trợ xã hội theo hướng mở rộng xã hội hóa, động 

viên mọi nguồn lực xã hội chăm sóc người khuyết tật, người yếu thế. Thực hiện đầy 

đủ các chính sách trợ giúp đã ban hành; từng bước mở rộng đối tượng thụ hưởng 

chính sách trợ giúp xã hội, nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên và mức nuôi 

dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội phù hợp với khả năng ngân sách nhà 

nước.  

- Gắn quyền hạn với trách nhiệm của từng cấp, của tập thể và cá nhân người 

đứng đầu đơn vị; gắn phân cấp nhiệm vụ với phân cấp quản lý về tổ chức, nhân sự, 

tài chính và bảo đảm các điều kiện vật chất khác. Một mặt trao cho các đơn vị đầy 

đủ quyền tự chủ và trách nhiệm; mặt khác bảo đảm quyền sở hữu và vai trò của đại 

diện chủ sở hữu trong các đơn vị. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và số người làm việc trong các đơn 

vị sự nghiệp công lập. Thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm một phần 

cho các đơn vị đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính; tạo 

điều kiện thuận lợi để đơn vị cùng phát triển ổn định, bền vững; bảo đảm lợi ích 

của từng cá nhân, tập thể và của nhà nước. 

- Quy định rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong 

quản lý và điều hành đơn vị sự nghiệp; quy định và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm 

tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện 

thẩm quyền. 

II. Các giải pháp về tổ chức, hoạt động của các đơn vị 

- Nghiên cứu, rà soát, tái cơ cấu lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

- Tiếp tục thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng 

dịch vụ công, đặc biệt khuyến khích thực hiện xã hội hóa đối với các lĩnh vực, 

nhiệm vụ có khả năng, điều kiện thực hiện xã hội hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa các 

đơn vị sự nghiệp công lập.    

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; đồng 

thời, phát huy dân chủ ở cơ sở để giám sát công việc quản lý của các cấp; phát huy 

vai trò của các đoàn thể, tổ chức trong việc giám sát hoạt động của các đơn vị sự 

nghiệp công lập.    
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III. Các giải pháp về phát triển nhân lực 

- Tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập 

sau khi Đề án được phê duyệt. 

- Chú trọng và nâng cao chế độ kỷ luật trong hoạt động công vụ để duy trì 

trật tự, kỷ cương và phát huy tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ. Tăng 

cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng; gắn việc học tập các Nghị 

quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với thực hiện nếp sống 

văn hoá, văn minh công sở, thực hiện cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong 

hoạt động công vụ; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, động 

viên cán bộ, viên chức tiếp tục chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. 

- Tạo dựng môi trường công tác thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức; nghiên cứu, vận dụng cơ chế chính sách, hoàn thiện môi trường công 

tác, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, viên chức khoa học, công nghệ, kỹ thuật có 

trình độ phát huy được khả năng, sở trường của mình. 

- Thực hiện tốt công tác đánh giá và quy hoạch cán bộ bảo đảm nguyên tắc 

dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; phát huy tính chủ động, kế thừa, tạo sự 

phát triển và chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, từ đó xây dựng 

tầm nhìn chiến lược của công tác cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ. Qua đó khắc 

phục tình trạng hẫng hụt trong việc xem xét, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý 

và bảo đảm có căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ tiêu 

chuẩn đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ 

công tác của ngành. 

- Thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chính sách đãi ngộ để cán bộ, công 

chức, viên chức được hưởng đầy đủ lợi ích về vật chất và tinh thần tương xứng với 

kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của mình; tạo điều kiện, khuyến khích cán bộ, 

công chức, viên chức tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; kịp 

thời động viên khen thưởng, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức hăng hái 

thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Tích cực và chủ động khai thác các nguồn lực xã hội, nguồn lực quốc tế; 

xây dựng cơ chế khuyến khích và huy động các tổ chức, doanh nghiệp tham 

gia chăm sóc người có công, người nghèo, các đối tượng yếu thế. 

- Đổi mới, nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hàng năm rà soát 

đội ngũ cán bộ hiện có của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo 

lại trong đó tập trung đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao, chú trọng 

các chuyên ngành có nhu cầu bức thiết; khuyến khích cán bộ thường xuyên tự học 

tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên tổ chức hoặc tạo điều 

kiện cử cán bộ, công chức viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý 

luận chính trị, quản lý nhà nước,... tham dự các lớp bồi dưỡng cập nhập kiến thức 

nhằm nâng cao trình độ và kỹ năng thực thi nhiệm vụ, công vụ. 

 IV. Các giải pháp về tài chính, cơ sở vật chất 

- Ngân sách Nhà nước cấp vốn đầu tư để hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật 

chất, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đủ điều 
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kiện cung cấp các dịch vụ của đơn vị theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân và lộ 

trình thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị.  

 - Thực hiện việc thay đổi cơ bản phương thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, 

gắn việc giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị sự nghiệp với việc thực 

hiện nhiệm vụ, tiến tới thực hiện phương thức về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ 

cung ứng dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ.  

 - Đẩy nhanh tiến trình thực hiện xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp đủ điều 

kiện: 

+ Khuyến khích các doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh và doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh hỗ trợ kinh phí hoặc trực tiếp 

xây dựng cơ sở trơ ̣giúp xa ̃hôị. 

+ Khuyến khích các nhà đầu tư, người dân, các tổ chức trong nước và quốc tế... 

trực tiếp đầu tư nguồn vốn hoăc̣ tham gia công tác trơ ̣giúp xa ̃hôị.  

 

Phần IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

I. Trách nhiệm chủ trì của Sở Lao đôṇg – Thƣơng binh và Xã hôị 

 Sau khi Quy hoạch được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thực hiện các công 

việc sau: 

 - Tổ chức công bố rộng rãi quy hoạch đã được duyệt 

- Sở Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị  có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch: cụ thể hoá mục tiêu và 

giải pháp thực hiện quy hoạch vào các kế hoạch hàng năm phát triển hê ̣thống trơ ̣

giúp xã hội ; tổ chức xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư và xúc tiến 

đầu tư... 

 II. Trách nhiệm phối hợp của cơ quan tổ chức có liên quan 

- Sở Nội vụ: Hàng năm, chủ trì phối hợp với Sở Lao đôṇg - Thương binh và 

Xã hội tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức để tham mưu với UBND 

tỉnh bố trí đủ biên chế đảm bảo hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. 

- Sở Tài chính: Hằng năm, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn 

ngân sách để đảm bảo hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đầu tư cơ sở 

vật chất, mua sắm trang thiết bị và thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ quản 

lý, viên chức, nhân viên phục vụ và đối tươṇg đươc̣ trơ ̣giúp xa ̃hôị  các đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao đôṇg - Thương binh, các sở, ngành có liên 

quan và Ủy ban nhân dân các huyện phân bổ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc 

chi kinh phí thực hiện các hoạt động của đơn vị sự nghiệp theo các quy định hiện hành. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Sở Lao đôṇg - 

Thương binh, các ngành liên quan tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh 
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lồng ghép, huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm 

trang thiết bị cho các đơn vi ̣ sư ̣nghiê ̣p. 

- UBND các huyện, thành phố: Phối hợp chặt chẽ với các Sở: Lao động 

Thương binh và xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,... trong việc thực hiện 

quy hoạch hằng năm, bố trí nguồn vốn của địa phương để thực hiện quy hoạch. 
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