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TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị ban hành Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công  

thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ngân sách nhà nước 

 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Ủy ban 

nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trên địa bàn tỉnh 

nhằm bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với quy định của 

pháp luật về ngân sách nhà nước và nguồn ngân sách của địa phương. Tạo điều 

kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ và đường thủy nội địa một cách thường xuyên, liên 

tục, đảm bảo an toàn giao thông. 

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 26 Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy 

định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Ban hành, sửa đổi, bổ sung danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; danh mục sản 

phẩm, dịch vụ công ích, thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định tại 

Điều 5 Nghị định này cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ”. Tuy 

nhiên tại Mục b, Khoản 3 Điều 4 Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập quy 

định: “Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp 

thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả năng ngân sách của địa 

phương, gửi Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giám sát trong quá 

trình thực hiện” do đó, cần thiết phải trình HĐND tỉnh ban hành. 

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy 

định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan quản 

lý trực thuộc được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đặt hàng (hoặc giao 

nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định) đối với nhà cung 

cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công 

ích hoặc tổ chức đấu thầu theo quy định từ nguồn ngân sách địa phương”. Do đó 

để có cơ chế quyết định phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công; ủy quyền cho cơ quan quản lý trực thuộc và đảm bảo công tác Quản 
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lý, bảo trì đường thủy nội địa được thực hiện thường xuyên, liên tục việc ban hành 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ngân 

sách nhà nước (gồm: 1. Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 2. 

Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa) là hết sức cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIẾM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Nghị quyết quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao 

thông vận tải sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 

thực hiện đặt hàng, đấu thầu. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản 

Xây dựng Nghị quyết tuân thủ chặt chẽ các trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; các quy định đảm bảo tính khả thi khi ban hành. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Căn cứ Khoản 3 Điều 4 Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập quy định:  

“Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp 

thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả năng ngân sách của địa 

phương, gửi Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giám sát trong quá 

trình thực hiện.” 

Sở Giao thông vận tải xây dựng dự thảo Nghị quyết và tổ chức lấy ý kiến 

của cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 119 và Điều 120 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.  

Trên cơ sở góp ý của Sở Tài chính và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật của Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải đã tiếp thu ý kiến thẩm định, 

chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã tổ chức thảo luận tập thể, biểu quyết theo đa số về việc trình dự thảo 

Nghị quyết ra HĐND tỉnh; Trình lấy ý kiến thẩm tra các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua trong kỳ họp 

thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục 

- Nghị quyết gồm có 02 điều, cụ thể như sau: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Quy định kèm theo Nghị quyết gồm 03 Điều, cụ thể như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Điều 2. Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông 

vận tải sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
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Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản: 

Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải 

sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN:  

Theo quy định của Luật ban hành văn bản thì phải tổ chức lấy ý kiến của tổ 

chức đoàn thể, địa phương liên quan. Tuy nhiên, do việc ban hành văn bản là cấp 

bách, công tác quản lý, bảo trì tài sản đường bộ, đường thủy phải thường xuyên, 

liên tục để đảm bảo an toàn giao thông và an toàn công trình thuộc trường hợp ban 

hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn, phù hợp với khoản 1 Điều 146 Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung năm 2020). 

Trên đây là Tờ trình đề nghị ban hành Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

(Xin gửi kèm theo: 

(1) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 

(2) Ý kiến tham gia của Sở Tài chính; 

(3) Báo cáo thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp; 

(4) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở GTVT) 
 

 Nơi nhận: 
- Như  trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, TC, TP; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh 

- Lưu: VT, KTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Văn Hưng 
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