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Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi 

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh 

Quảng Ngãi gửi Thủ tướng Chính phủ trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 

do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6249/VPCP-QHĐP 

ngày 13/7/2019, nội dung kiến nghị như sau: 

Về hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập: Đề 

nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan sớm ban hành văn bản 

hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để triển khai 

quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Nghị 

định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập để triển khai quyền tự chủ cho các đơn vị trực thuộc để các 

ngành, địa phương triển khai thống nhất (Câu số 2). 

Thực hiện sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch xin trả lời như sau: 

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5 Chính phủ đã ban hành Nghị 

quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019, theo đó Chính phủ đã giao Bộ Tài chính 

“Nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-

CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ theo hướng quy định về cơ chế tự chủ về tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập chung cho tất cả các lĩnh vực”. 

Cuộc họp ngày 11/7/2019 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ do Phó Thủ 

tướng Vương Đình Huệ chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan để triển khai nội 

dung trên. Theo đó, Bộ Tài chính đã triển khai và đang gửi văn bản xin ý kiến 

các Bộ, ngành về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Chủ trương thay thế Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ sẽ tháo gỡ ách tắc trong việc 

triển khai cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và trong lĩnh 

vực văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng. 

Theo tinh thần dự thảo của Nghị định mới về tự chủ tài chính sẽ áp dụng 

chung cho toàn bộ các đơn vị sự nghiệp công không phân biệt lĩnh vực hoạt 

động. Trường hợp lĩnh vực nào có đặc thù thì các Bộ chuyên ngành sẽ phối hợp 

với Bộ Tài chính hướng dẫn thêm. 
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Quảng Ngãi để trả lời cử tri./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam; 

- Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX); 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi; 

- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Vụ KHTC, 

   Cổng TTĐT Bộ; 

- Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thiện 
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