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Số: 3441/BVHTTDL-VP
V /v  ừ ả  lờ i kiến nghị của cử tri gửi tới Hà Nội, ngày 02 thảng 8 năm 2018

trước K ỳ họp thứ 5, Q uốc hội khóa X IV

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tây 
Ninh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 251/BDN ngày 
15/6/2018, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị liên ngành Bộ Giảo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và 
X ã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch... sớm ban hành Nghị định quy định cơ 
chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực và Thông tư 
hướng dẫn thực hiện. Vĩ hiện nay (đến quỷ 11/2018) nhicng một so Bộ, ngành 
chưa có vãn bản hướng dẫn cụ thể về Nghị định sổ 16/2015/NĐ-CP và xác 
định cơ chế tự chủ của các ngành nên ở địa phương lung túng trong trong 
việc trỉến khai thực hiện (Câu so 4).

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

Việc xây dựng Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch triển khai từ năm 2015 ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị 
định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Qua 6 lần dự thảo và trình Chính phủ lần thứ 6 vào tháng 3/2018 (Tờ trình 
số 62/TTr-BVHTTDL ngày 23/3/2018), dự thảo Nghị định vẫn còn ý kiến khác 
nhau. Hiện nay, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang chờ ý kiến chỉ đạo của 
Chính phủ và tiếp tục tổng họp các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị định 
quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực văn 
hóa, thể thao và du lịch, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tói Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh Tây Ninh để trả lời cử tri ' l - y y

Nơi nhận:
- Nhưữên;
- Thủ tướng Chính phủ (để bảo cáo);
- Phó TTgCP Vũ Đức Đam (để báo cảo);
- Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam;
- Ban Dân nguyện, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chinh phủ (các Vụ: QHĐP, KGVX);
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh;
- Bộ VHTTDL: Bộ trường, các Thứ trưởng, Vụ KHTC,

Cổng TTĐT Bộ;
-  Lưu: VT (2), VP (TH), NTH (27).

Nguyễn Ngọc Thiện


