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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP
ngày 07/10/2020 của Chính phủ
Thực hiện Văn bản số 364/SNV-TCCB&TCPCP ngày 25/3/2021 của Sở
Nội vụ Phú Thọ về việc đề xuất triển khai thực hiện Nghị định 120/2020/NĐCP, UBND huyện Thanh Thủy báo cáo như sau:
I. THỰC TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN
1. Về tổ chức bộ máy
UBND huyện Thanh Thủy có 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND
huyện, gồm: Sự nghiệp Khuyến nông; Sự nghiệp Văn hóa (Đài TT-TH, SNVH
thuộc Phòng Văn hóa &TT); Hội chữ thập đỏ; Trung tâm Văn hóa, thể thao và
DL; Ban QLDA và đầu dư xây dựng khu vực; Trung tâm Dân số KHHGĐ;
Trung tâm GDNN-GDTX.
2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
Các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên có chức năng giúp UBND huyện
thực hiện các nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu theo quy
định của pháp luật.
Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện có tư cách pháp nhân, con dấu để
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức,
biên chế và hoạt động của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.
3. Biên chế được giao năm 2021 và số có mặt thời điểm báo cáo
Theo Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh,
huyện Thanh Thủy được giao: 72 biên chế; gồm:
- Sự nghiệp khuyến nông: Biên chế được giao: 07; có mặt 07;
- Sự nghiệp Văn hóa: Biên chế giao: 08 (trong đó: Đài TT-TH: 07 , SNVH
thuộc Phòng Văn hóa &TT: 01): Số có mặt 08;
- Hội chữ thập đỏ: Biên chế giao: 02; số có mặt 02;
- Trung tâm Văn hóa, thể thao và DL: Biên chế giao: 09; số có mặt 09;
- Ban QLDA và đầu dư xây dựng khu vực: Biên chế giao: 05; số có mặt 05;
- Trung tâm Dân số KHHGĐ: Biên chế giao 20; số có mặt 17;
- Trung tâm GDNN-GDTX: Biên chế giao 21; số có mặt 21;

4. Cơ chế hoạt động và trụ sở làm việc
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện thực hiện chức năng
nhiệm vụ được giao chủ yếu dựa trên nguồn kinh phí được cấp từ Ngân sách Nhà
nước để triển khai các hoạt động và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định
của pháp luật.
Trụ sở làm việc của các đơn vị sự nghiệp được bố trí trong khu nhà làm việc
của UBND huyện và khu vực riêng.
*Đánh giá chung: Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ được giao, bám sát thực hiện nhiệm vụ theo quy định, đảm
bảo hoàn thành nhiệm vụ.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ
120/2020/NĐ-CP
- Số đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với quy hoạch mạng lưới các đơn
vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 7/7 đơnvị = 100%;
- Số đơn vị được xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước: 7/7 đơn vị =100%;
- Số đơn vị đảm bảo số người làm việc tối thiểu là 15 người: 2/7 đơn vị =
28,5%; (đó là:Trung tâm Dân số KHHGD và Trung tâm GDNN-GDTX);
- Số đơn vị sự nghiệp công lập không đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập
đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 5 Nghị định
số 120/2020/NĐ-CP: 5/7 đơn vị = 71,4%; gồm:
+ Sự nghiệp khuyến nông (07 biên chế);
+ Sự nghiệp Văn hóa (Đài TT-TH, SNVH thuộc Phòng Văn hóa&TT) (08
biên chế);
+ Hội chữ thập đỏ (02 biên chế);
+ Trung tâm Văn hóa, thể thao và DL (09 biên chế);
+ Ban QLDA và đầu dư xây dựng khu vực (05 biên chế);
Trên cơ sở rà soát, UBND huyện nhận thấy: Đài Truyền thanh- Truyền
hình huyện, Sự nghiệp Văn hóa thuộc Phòng Văn hóa &TT, Trung tâm Văn hóa
thể thao và Du lịch có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, liên quan với nhau; có
thể sắp xếp sáp nhập để đảm bảo tinh gọn đầu mối, tổ chức bên trong và sử dụng
hợp lý đội ngũ biên chế hiện có đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao;
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Phù hợp với chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả đảm bảo mục tiêu theo
tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương
khóa XII.
Trên đây là báo cáo đề xuất triển khai thực hiện Nghị định 120/2020/NĐCP ngày 07/10/2020 của Chính phủ. UBND huyện Thanh Thủy trân trọng báo
cáo./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: Nội vụ, VH&TT;
- TTVHTT&DL, Đài TT-TH huyện;
- Lưu: VT, NV.
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