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BÁO CÁO
Kết quả phân cấp quản lý nhà nước năm 2020
Thực hiện công văn số 1418/SNV-TCCC ngày 06 tháng 7 năm 2020 của
Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm
2020, Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện phân cấp quản lý theo chức
năng nhiệm vụ được giao của ngành như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN
LÝ.

1. Tình hình thực hiện các quy định về phân cấp.
a) Về phân cấp quản lý ngân sách.
Trên cơ sở Nghị quyết 70/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016
của Hội đồng nhân dân Tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên
ngân sách nhà nước cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện,
thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn từ năm 2017; Nghị quyết 89/2016/NQHĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc phân
cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố và xã, phường,
thị trấn từ năm 2017(1). Đối với lĩnh vực quản lý của ngành, hàng năm Sở Tài
chính tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh quản lý ngân sách nhà nước
trên địa bàn tỉnh gắn với đổi mới phân cấp quản lý kinh tế-xã hội và phù hợp
với Hiến pháp năm 2013, Luật ngân sách nhà nước năm 2015, đảm bảo vai trò
chủ đạo của ngân sách Trung ương, tính chủ động của ngân sách các cấp tại địa
phương và phù hợp với phạm vi quản lý của mỗi cấp. Ngoài ra, thực hiện
hướng dẫn công tác xây dựng dự toán ngân sách và tham mưu phân bổ sự toán
cho các đơn vị và huyện, thị, thành phố đảm bảo đúng quy định; công tác triển
khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương(2) cũng được ngành tham mưu
triển khai thực hiện kịp thời, qua đó giúp các ngành, các cấp ngân sách chủ
động thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả tích cực.
Nghị quyết số 201/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về việc sửa đổi Điểm c, Khoản 3, Điều 1
Nghị quyết số 70/2016/NQ-HĐND; Nghị quyết số 143/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 bổ sung
Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 89/2016/NQ-HĐND.
(2)
Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính về tổ chức thực hiện
dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
(1)
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b) Về quản lý tài sản công.
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định hướng dẫn được
ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, để triển khai thực hiện có
hiệu quả công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh, Hội
đồng nhân dân Tỉnh ban hành các văn bản tổ chức thực hiện tại địa phương như
sau:
- Nghị quyết số 166/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về phân cấp mua sắm, xử lý tài sản công
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
- Nghị quyết số 198/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập
quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được
xác lập sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp.
- Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 Quy định tài sản có
giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản vào mục đích kinh doanh, cho thuê
tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp.
- Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 ban hành danh
mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập
trung trên địa bàn tỉnh.
- Quyết định số số 22/2019/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 ban hành và
phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Quyết định số 18/2020/QĐUBND ngày 1/6/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2019/QĐ-UBND.
- Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của Ủy ban nhân
dân Tỉnh Đồng Tháp ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên
dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng
Tháp.
- Nghị quyết số 238/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng
nhân dân Tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt Đề án cho thuê
quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng
thủy lợi thuộc phạm vi quản lý tỉnh Đồng Tháp.
c) Về quản lý vốn đầu tư.
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh
trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND
ngày 08 tháng 12 năm 2016 về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giai
đoạn 2017-2020 thuộc ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân ngân
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sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND
ngày 10/12/2015 về việc thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân
bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
d) Về quản lý doanh nghiệp.
Công tác tham mưu quản lý về thực hiện quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu nhà
nước đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp (theo Điều 3-Nghị
quyết 21/NQ-CP), trong năm Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh
chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định Nghị định 10/2019/NĐ-CP
ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện
chủ sở hữu nhà nước. Ngoài ra, tham gia góp ý với Sở Nội vụ về dự thảo Quy
chế quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại
doanh nghiệp thuộc Tỉnh quản lý nhằm tăng cường thực hiện quyền, nghĩa vụ
của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp3. Nhìn chung, các doanh nghiệp
đều ở ngưỡng an toàn về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.
2. Công tác kiểm tra các nhiệm vụ đã phân cấp.
- Trong quá trình phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và phân bổ dự toán
chi thường xuyên ngân sách nhà nước (Nghị quyết 70/2016/NQ-HĐND; Nghị
quyết 89/2016/NQ-HĐND) từ đầu chu kỳ ổn định năm 2017 đến nay, việc
kiểm tra đánh giá thực hiện nội dung phân cấp của ngành được lồng ghép trong
công tác kiểm tra thường niên của Sở Tài chính, thông qua các báo cáo xây
dựng dự toán, phân bổ dự toán và quyết toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị
và cấp huyện, tổ chức tập huấn phân bổ định mức chi thường xuyên cho cấp
huyện, cấp xã. Đồng thời, Sở tham gia với Ban Kinh tế ngân sách (Hội đồng
nhân dân Tỉnh) giám sát các cơ quan, đơn vị, các cấp ngân sách trong việc triển
khai thực hiện nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Song song đó, hàng năm duy trì kiểm tra tình hình quản lý ngân sách trên
địa bàn huyện, thị, thành phố cũng như công tác quản lý, sử dụng tài sản công;
quản lý vốn đầu tư và thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư,... nhằm kịp
thời tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, góp phần nâng cao
công tác quản lý, điều hành của địa phương.
- Đối với công tác quản lý doanh nghiệp, định kỳ (6 tháng và hàng năm)
Sở Tài chính thực hiện giám sát tài chính và báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt
động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước về Ủy ban
nhân dân Tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định tại Thông tư số
200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính. Đồng thời, tham mưu
Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực
(3)

Sở Nội vụ đang tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy chế.
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hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước
và phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp nhằm đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ của Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp(4).
3. Đánh giá công tác phân cấp quản lý.
- Thông qua các quy định của Luật về phân công, phân cấp trách nhiệm
của các cơ quan trong quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của cơ
quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công; ý thức trách
nhiệm của các cơ quan quản lý và cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng được nâng
lên, qua đó góp phần đưa công tác quản lý tài sản công đi vào nề nếp.
- Trên cơ sở Luật quản lý sử dụng tài sản công và quy định hướng dẫn
chi tiết thi hành có hiệu lực, địa phương đã ban hành các văn bản theo thẩm
quyền đảm bảo đồng bộ và nhất quán giữa các văn bản pháp luật, nhờ vậy công
tác triển khai thực hiện được thuận lợi, có hiệu quả.
- Việc thực hiện phân cấp quản lý đầu tư giúp nâng cao tính chủ động
của các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong việc quản lý
vốn đầu tư, giảm bớt thủ tục đầu tư và rút ngắn thời gian triển khai thực hiện dự
án.
II. RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT NỘI DUNG PHÂN CẤP TRONG THỜI GIAN
TỚI.

1. Các nhiệm vụ tiếp tục thực hiện.
Tiếp tục tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện các quy định tại
Nghị quyết số 166/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân
tỉnh Đồng Tháp quy định về phân cấp mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết số 198/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định
xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản
được xác lập sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp; Nghị
quyết số 238/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh
phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai thác tài
sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm
vi quản lý tỉnh Đồng Tháp.
2. Nhiệm vụ chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung.
Không có.
Quyết định số 52/QĐ-UBND-TL; 53/QĐ-UBND-TL; 54/QĐ-UBND-TL; 55/QĐ-UBND-TL ngày
18/06/2020 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện
quyền, nhiệm vụ đối với người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần: Thương mại Dầu
khí; Cấp nước và MTĐT; Xây lắp và VLXD; Xổ số kiến thiết.
(4)
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3. Đề xuất nội dung phân cấp mới.
STT

Nội dung phân cấp

Căn cứ đề
xuất phân cấp

1

Quy định định mức phân
bổ dự toán chi thường
xuyên ngân sách nhà
nước cho các cơ quan,
đơn vị, địa phương từ
năm 2022

Luật
NSNN
năm
2015;
Quyết định của
Thủ
tướng
Chính phủ

2

Quy định phân cấp
nguồn thu, nhiệm vụ chi
ngân sách các cấp trên
địa bàn tỉnh từ năm
2022.

Luật
NSNN
năm
2015;
Quyết định của
Thủ
tướng
Chính phủ

Dự kiến thời
gian trình dự
thảo phân cấp

Ghi chú

Quý IV/2021

Cơ quan, đơn
vị, địa phương
phối hợp.

Quý IV/2021

Cơ quan, đơn
vị, địa phương
phối hợp.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm
2020 của Sở Tài chính, kính báo đến Sở Nội vụ nắm, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP/ntkp.
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