
Đẩy mạnh việc thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên. 

Ngày 10/4/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy 

định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử 

dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Nghị định có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/6/2019 và áp dụng từ năm ngân sách 2019. 

Nghị định số 32/2019/NĐ-CP được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn 

trong thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ của các đơn vị sự 

nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công 

theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ; đồng thời, quy định một cách toàn diện, thống nhất về các vấn đề liên quan đến 

cung cấp sản phẩm dịch vụ công, tạo công bằng, minh bạch trong việc cung cấp sản 

phẩm dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Kinh phí giao nhiệm vụ, đặt hàng 

hoặc đấu thầu là nguồn thu để chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị sự nghiệp 

công lập. Nội dung đổi mới cơ bản về giá và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp 

công để đơn vị sự nghiệp công lập có thể tiến tới hạch toán đầy đủ, từ đó chuyển 

sang cơ chế tự chủ ở mức cao hơn, đổi mới phương thức giao dự toán chi thường 

xuyên từ ngân sách cấp cho các đơn vị sự nghiệp công lập sang thực hiện phương 

thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 

Để triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài chính đã tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành Công văn số 990/UBND-KTTH ngày 23/9/2019 về việc thực hiện quy 

định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về giao nhiệm 

vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh. 

Triển khai thực hiện Công văn số Công văn số 990/UBND-KTTH ngày 

23/9/2019, hiện nay các cơ quan, đơn vị đang thực hiện rà soát đối với các danh mục 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do đơn vị trực tiếp thực hiện cung cấp, 

đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 32/2019/NĐ-

CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, quyết định giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước theo quy định. Đồng thời thực hiện rà soát, tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, 

định mức chi phí áp dụng đối với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn 

giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ 

công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm tra chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu 

sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi của địa phương.  



Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Sở Tài chính sẽ tiến hành tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, quyết định giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định.  

Trong thời gian tới, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 

32/2019/NĐ-CP, Sở Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân 

sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh, từng bước đẩy 

mạnh đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình mới. 

                                             Vũ Thanh Tâm, phòng TCHCSN, Sở Tài chính. 

 


