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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện chế độ tự chủ năm 2022
Căn cứ Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy
định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý
hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày
07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số
130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ
quan nhà nước.
Căn cứ Công văn số 4068/STC-TCHCSN ngày 27/10/2022 của Sở Tài
chính về việc báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ năm 2022, Ban Dân tộc
tỉnh báo cáo cụ thể như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm 2022, Ban Dân tộc đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ
được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào thực
hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tuyên tuyền phổ biến pháp luật cho các bản,
xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn. Nắm tình hình mọi mặt cũng như tâm tư
nguyện vọng của đồng bào để phản ánh với Đảng, Nhà nước kịp thời giải quyết
những vấn đề nảy sinh trong nhân dân.
Về cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc tại cơ quan cơ bản đáp
ứng yêu cầu, tuy nhiên một số máy vi tính đã hư hỏng nặng, thường xuyên phaie
sửa chữa nâng cấp. Ban Dân tộc đã chủ động đăng ký đề nghị mua sắm tập trung
07 máy tính nhưng đến thời điểm báo cáo vẫn chưa được cung cấp.
Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm Nghị định 130/2005/NĐ-CP
ngày 17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính
phủ và Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Sơn La
về việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý
hành chính đối với các cơ quan nhà nước đã tạo điều kiện cho Ban chủ động hơn
trong việc sắp xếp, sử dụng biên chế hợp lý, quản lý và sử dụng các nguồn kinh
phí phù hợp với nhiệm vụ chi của đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng
kinh phí đồng thời tiết kiệm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức và
người lao động, tạo sự phấn khởi, khuyến khích, động viên cán bộ, công chức
làm việc tích cực, sáng tạo, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
II. ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ
1. Về biên chế
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- Tổng biên chế được giao trong năm 2022: 21 người theo Quyết định số
3175/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về giao biên chế công chức
năm 2022.
- Số biên chế có mặt đến thời điểm báo cáo: 21người
2. Về sắp xếp tổ chức bộ máy
2.1. Lãnh đạo Ban: Gồm có 01 Trưởng Ban, 02 Phó ban.
2.2. Cơ cấu tổ chức: Gồm có 03 phòng (phòng Tổng hợp – Hành chính,
phòng Chính sách dân tộc, phòng Thanh tra).
3. Về kinh phí
- Kinh phí quản lý hành chính được giao năm 2022: 11.260,250 triệu
đồng, trong đó:
+ Kinh phí được giao dự chủ: 3.633 triệu đồng;
+ Kinh phí giao không tự chủ sau trừ kinh phí đã tiết kiệm: 7.627,250
triệu đồng.
- Số kinh phí dự kiến tiết kiệm trong năm để chi thu nhập tăng thêm cho
cán bộ công chức: 35 triệu đồng.
4. Các biện pháp thực hành tiết kiệm
- Quán triệt đầy đủ, kịp thời, thường xuyên các văn bản hướng dẫn của
Nhà nước về việc Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên
chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước tới cán bộ
công chức trong cơ quan.
- Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện cơ
chế tự chủ, tạo quyền chủ động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý
hành chính một cách hợp lý nhất để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được
giao, nâng cao hiệu xuất lao động, hiệu quả sử dụng kinh phí.
- Xây dựng các chương trình và kế hoạch thực hiện tiết kiệm chống lãng
phí tại đơn vị. Thực hiện, áp dụng các hình thức khoán công tác phí, khoán
phương tiện, văn phòng phẩm, điện thoại cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế, bảo
hiệu quả công việc.
- Bố trí công chức làm việc phù hợp với năng lực, vị trí việc làm đảm bảo
hiệu quả trong công việc thực hiện nhiệm vụ.
III. NHỮNG KHÓ KHĂN TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ
Các nhiệm vụ và chế độ cho các nội dung chi đón tiếp các đoàn khách của
Bộ, ngành, trung ương, các đoàn công tác của tỉnh bạn đến làm việc với cơ quan
không được phân bổ kinh phí mà phải sử dụng nguồn kinh phí tự chủ để chi, ảnh
hưởng rất lớn đến các hoạt động chi thường xuyên của Ban.
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Ban Dân tộc đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét hàng năm phân bổ
dự toán, bố trí thêm kinh phí cho các nhiệm vụ chi tiếp các đoàn khách của Bộ,
ngành, trung ương, các đoàn công tác của tỉnh bạn đến làm việc với cơ quan.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số
130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ trong năm 2022 của Ban Dân
tộc tỉnh Sơn La./.
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