
     ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   SỞ Y TẾ      

         Số:         /BC-SYT         Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng  01 năm 2021 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005  và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ  

năm 2020 Sở Y tế 

 

I. Đánh giá chung: 

 - Sở Y tế: Hầu hết các phòng ban đều tổ chức thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ của mình. Kết quả xếp loại cuối năm 2020: Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ 04 người; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 34 người.  Tuỳ theo tính chất công việc, các 

phòng đã xây dựng quy trình xử lý công việc hợp lý, giải quyết đúng thời gian, 

nhanh và thực hiện có hiệu quả, không có công việc tồn đọng. 

 - Đơn vị đã thực hiện công khai dự toán, quyết toán thu-chi ngân sách nhà 

nước và các nguồn thu khác theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của 

Bộ Tài chính và Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/92018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về  công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

II. Đánh giá cụ thể : 

1. Về biên chế :  

- Tổng số biên chế công chức và người lao động được giao năm 2020: 41 

người (công chức: 35; Hợp đồng theo Nghị định 161: 6)  

- Tổng số công chức và người lao động hiện có:  38 người. 

Trong đó: 

+ Số công chức:                              31 người  

+ Số HĐ 161:                                 05 người 

+ Số HĐ từ nguồn thu phí YTTN:  02 người 

- Số biên chế còn trống: 05 người (công chức: 4, HĐ 161: 01) 

- Phân tích nguyên nhân giảm: 

         . Về hưu, nghỉ theo chế độ: 03 người (02 nghỉ hưu hưởng chế độ theo quy 

định; 01 nghỉ hưu trước tuổi). 
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   . Chuyển việc khác do sắp xếp tổ chức:   00 người  

   . Nguyên nhân khác:    00 người                    

2. Về sắp xếp tổ chức bộ máy:  

- Số phòng, ban sắp xếp tổ chức bộ máy; giảm 0 phòng, ban.  

3. Về kinh phí: 

a. Kinh phí quản lý hành chính được giao năm 2020:     

    Trong đó : 

       - Kinh phí thực hiện tự chủ:                                 6.774.000.000đ   

 Số kinh phí năm trước còn lại:                                2.905.275đ   

 Số kinh phí cắt giảm 70% kp HN,CT:                        42.000.000đ 

 Số kinh phí đã thực hiện :                                5.095.006.212đ 

 Số kinh phí ước tiết kiệm được:                       1.636.993.788đ 

 Tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí được giao: 24% 

- Kinh phí cải cách tiền lương:                                315.000.000đ 

       b. Kinh phí từ nguồn thu hành nghề y tế tư nhân: 

 Tổng thu trong năm :          1.184.601.000đ 

 Nộp ngân sách :                     292.270.200đ 

 KP chi hoạt động:                   212.851.019đ 

 KP còn lại:                              679.479.781đ 

 Nguồn CCTL (40%):              271.791.912đ 

 KP tiết kiệm được:                  407.687.869đ 

 Số dư tiết kiệm 2019 :             148.258.921đ 

 Tổng kp tiết kiệm:                   555.946.790đ 

    c. Phân phối sử dụng  kinh phí tiết kiệm được từ kinh phí quản lý hành 

chính và nguồn thu hành nghề YTTN: 

- Số đơn vị có hệ số tăng thu nhập từ 0.3-0.4 là 01 đơn vị 

      - Chi thu nhập tăng thêm cao nhất là:   2.500.000đ/tháng 

- Đơn vị có người thu nhập tăng thêm thấp nhất là 0đ/tháng 

- Trích các quỹ năm 2020                           2.044.681.657đ 
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.Tăng thu nhập (65%)                                    1.329.043.077đ 

.Khen thưởng cho CBCC (5%)                         102.234.083đ 

.Quỹ phúc lợi của cơ quan (20%)                     408.936.331đ   

.Quỹ dự phòng (10%)                                       204.468.166đ 

- Đã chi năm 2020:                                            1.376.900.000đ  

. Tăng thu nhập (65%)                                   1.127.500.000đ 

. Khen thưởng cho CBCC(5%)                                            0đ 

. Quỹ phúc lợi của cơ quan (20%)                      249.400.000đ   

. Quỹ dự phòng (10%)                                                         0đ                                             

4. Các biện pháp thực hành tiết kiệm: 

- Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; quy chế thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý sử dụng tài sản công. 

- Khen thưởng, động viên kịp thời những trường hợp có sáng tạo nâng cao 

chất lượng hoạt động sự nghiệp; trong sử dụng, quản lý tiền và tài sản nhà nước. 

           5. Những khó khăn, tồn tại, kiến nghị: 

  Sở Y tế là cơ quan quản lý toàn diện theo ngành dọc nên các hoạt động 

thường xuyên cho quản lý, chi phí phải sử dụng quá lớn như xăng xe đi kiểm tra, 

giám sát, phụ cấp công tác phí, và chi phí điện nước cao..., tuy nhiên các cán bộ, 

công chức đều cố gắng tiết kiệm đến mức tối đa nên kết quả chi tăng thu nhập cho 

cán bộ, công chức năm nay đã tăng hơn so với các năm trước. 

Trên đây là báo cáo của Sở Y tế về Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP 

ngày 07/10/2013 của Chính phủ năm 2020 của Sở Y tế./. 
            

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Sở Tài chính; 

- Các Phó Giám SYT; 

- Các phòng chuyên thuộc Sở; 

- Trang website SYT; 
- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

 

 

                    Phạm Minh An 
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