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Số:  137 /KH-UBND  Lạng Sơn, ngày 08   tháng 8 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của  
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị  

sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch  
đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong 
lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 
(gọi tắt là Quyết định số 429/QĐ-TTg), UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực 
hiện Quyết định số 429/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là Kế 
hoạch), cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 429/QĐ-TTg, 
nhận thức rõ vị trí, vai trò của các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động chuyên 
ngành trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch để triển khai, tổ chức thực hiện 
hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, bảo đảm tổ chức bộ máy 
tinh gọn, đồng bộ, thống nhất giữa các lĩnh vực; tạo đột phá trong quản lý, từng 
bước xóa bỏ sự can thiệp và bao cấp của nhà nước đối với hoạt động của đơn vị 
sự nghiệp; nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về văn hóa, thể thao và 
du lịch.  

2. Yêu cầu 

Cụ thể hóa các quan điểm, nội dung quy hoạch, giải pháp nêu trong Quyết 
định số 429/QĐ-TTg phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ của ngành văn hóa, thể 
thao và Du lịch; tổ chức thực hiện bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh 
về hoạt động của hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. 

Xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện; công 
tác phối hợp thực hiện; định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Hình thành mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị 
tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng 
dàn trải và trùng lắp; bố trí nguồn lực hợp lý của ngân sách nhà nước dành cho 
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hoạt động sự nghiệp công về văn hóa, thể thao và du lịch; thúc đẩy các đơn vị sự 
nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh phát triển; nâng cao chất lượng và số lượng các 
sản phẩm, dịch vụ công, giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động cung cấp dịch vụ sự 
nghiệp công cơ bản, thiết yếu. 

- Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm 
vụ, nhân lực, tài chính có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu 
cầu thị trường và trình độ quản lý. 

- Bảo đảm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công có chất lượng theo tiêu 
chí, tiêu chuẩn do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, đặc biệt tập 
trung vào các huyện miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu 
số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Giai đoạn đến năm 2021: 

- Mạng lưới các đơn vị sự nghiệp: Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn 
các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo phù hợp với nhu cầu xã hội của từng địa 
bàn và danh mục sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực 
văn hóa, thể thao và du lịch, đảm bảo tinh gọn, đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục 
thực hiện giảm 01 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 1,52% biên chế đảm 
bảo giảm 10% biên chế so với năm 2015 theo lộ trình. Thực hiện tách bạch chức 
năng quản lý nhà nước và chức năng cung cấp dịch vụ công. 

- Thực hiện cơ chế tự chủ: Các đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động, thực hiện 
cơ chế tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ tài 
chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế tự 
chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (bao gồm: Đơn vị tự bảo đảm chi thường 
xuyên; đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do nhà nước 
bảo đảm chi thường xuyên). 

b) Giai đoạn 2021 - 2025: 

- Mạng lưới các đơn vị sự nghiệp: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện 
toàn các đơn vị sự nghiệp đảm bảo phù hợp tình hình phát triển ngành Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch. Tiếp tục thực hiện giảm 01 đầu mối đơn vị sự nghiệp công 
lập, thực hiện giảm biên chế theo quy định hiện hành. 

- Thực hiện cơ chế tự chủ: Phấn đấu tăng dần mức độ tự chủ đến năm 
2025, có 04/05 đơn vị bảo đảm chi thường xuyên từ 4,1% - 8,4%; 01/05 đơn vị 
bảo đảm một phần chi thường xuyên 85%.  

c) Giai đoạn 2025 - 2030: 

- Mạng lưới các đơn vị sự nghiệp: Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện 
toàn các đơn vị sự nghiệp đảm bảo phù hợp tình hình phát triển ngành văn hóa, 
thể thao và du lịch. 
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- Thực hiện cơ chế tự chủ: Phấn đấu tăng dần mức độ tự chủ đến năm 
2030, có 03/05 đơn vị bảo đảm chi thường xuyên từ 4,7% - 9,2%; 01/05 đơn vị 
bảo đảm một phần chi thường xuyên 11,1% và 01/05 đơn vị tự bảo đảm chi 
thường xuyên. 

III. NỘI DUNG CỤ THỂ 

1. Giai đoạn đến năm 2021 

a) Các đơn vị sự nghiệp văn hóa: 

- Tiếp tục duy trì hoạt động của 04 đơn vị sự nghiệp như hiện có và phân 
loại như sau: 

+ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập do 
ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. 

+ Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên. 

+ Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên. 

+ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp công lập, 
hoạt động đặt hàng theo đơn giá buổi chiếu. 

- Về nhân sự: Các đơn vị sự nghiệp văn hóa thực hiện theo quy định hiện 
hành, đảm bảo giảm 10% biên chế so với năm 2015. 

b) Đơn vị sự nghiệp thể thao: 

- Tiếp tục duy trì hoạt động của 01 đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm 
Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.   

- Về nhân sự: Thực hiện theo quy định hiện hành, giảm 10% biên chế viên 
chức so với năm 2015. 

c) Đơn vị sự nghiệp du lịch: 

- Nghiên cứu, đề xuất thực hiện sáp nhập Trung tâm Thông tin Xúc tiến 
du lịch với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Trung tâm 
Khuyến công và Xúc tiến Thương mại (Sở Công Thương) thành Trung tâm Xúc 
tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch trực thuộc UBND tỉnh, tự bảo đảm một 
phần chi thường xuyên. 

- Về nhân sự: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

d) Đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo: 

Giải thể Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và bố trí, sắp xếp tổ chức, 
bộ máy, như sau: 

- Những ngành nghề nào của Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật tỉnh 
thuộc về đào tạo nghề, có tính chất chuyên môn kỹ thuật chuyển về Trường Cao 
đẳng nghề Lạng Sơn. 

- Những ngành nghề đào tạo về văn hóa, nghệ thuật, đào tạo sư phạm, có 
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tính chất sư phạm (âm nhạc, nghệ thuật, mỹ thuật, văn hóa du lịch) chuyển về 
Trường Cao đẳng sư phạm Lạng Sơn. 

2. Giai đoạn 2021 - 2025 

a) Các đơn vị sự nghiệp văn hóa: 

- Đánh giá chất lượng hoạt động sau sáp nhập giai đoạn 2017 - 2020 của 
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại tổ chức theo 
hướng tách lĩnh vực văn hóa cơ sở về Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 
(thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh) và thành lập Đoàn Nghệ thuật dân 
tộc truyền thống Lạng Sơn (nếu cần thiết). 

- Nâng mức tự chủ của 04 đơn vị sự nghiệp, trên cơ sở đánh giá kết quả 
thực hiện giai đoạn 2018 - 2020, nếu có đủ điều kiện sẽ chuyển đổi như sau: 

+ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập bảo 
đảm chi thường xuyên 5%.  

+ Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường 
xuyên 5,5%. 

+ Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường 
xuyên 8,4%.  

+ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp công lập, 
hoạt động đặt hàng theo đơn giá buổi chiếu bảo đảm chi thường xuyên 4,1%. 

- Về nhân sự: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

b) Đơn vị sự nghiệp thể thao: 

- Tiếp tục duy trì hoạt động của 01 đơn vị sự nghiệp công lập Trung 
tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao bảo đảm một phần chi thường 
xuyên 85%.  

- Về nhân sự: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

3. Giai đoạn 2025 - 2030 

a) Các đơn vị sự nghiệp văn hóa: 

- Nâng mức tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, trên cơ sở đánh giá kết quả 
thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, nếu có đủ điều kiện sẽ chuyển đổi như sau: 

+ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập, bảo 
đảm một phần chi thường xuyên 11,1%. 

+ Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường 
xuyên 7,1%. 

+ Bảo tàng tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm chi thường 
xuyên 9,2%. 

+ Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng: Đơn vị sự nghiệp công lập, 
đặt hàng theo đơn giá buổi chiếu, bảo đảm chi thường xuyên 4,7%. 
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- Về nhân sự: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

b) Đơn vị sự nghiệp thể thao: 

- Nâng mức tự chủ của các đơn vị sự nghiệp, trên cơ sở đánh giá kết quả 
thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, chuyển đổi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể dục thể thao là đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm 100% chi thường xuyên. 

- Về nhân sự: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Nhóm giải pháp quản lý nhà nước 

a) Ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách đồng bộ để phát 
triển đơn vị sự nghiệp công lập, tạo động lực phát triển cho các đơn vị, đội 
ngũ viên chức. 

b) Gắn quyền hạn với trách nhiệm của từng cấp, của tập thể và cá nhân 
người đứng đầu đơn vị; gắn phân cấp nhiệm vụ với phân cấp quản lý về tổ chức, 
nhân sự, tài chính và bảo đảm các điều kiện vật chất khác. Một mặt trao cho các 
đơn vị đầy đủ quyền tự chủ và trách nhiệm; mặt khác bảo đảm quyền sở hữu và 
vai trò của đại diện chủ sở hữu trong các đơn vị. 

c) Tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và số người làm việc trong 
các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
cho các đơn vị đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính; 
tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị cùng phát triển ổn định, bền vững; bảo đảm lợi 
ích của từng cá nhân, tập thể và của nhà nước. 

d) Quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong quản 
lý và điều hành đơn vị sự nghiệp; quy định và thực hiện cơ chế giám sát, kiểm 
tra trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực 
hiện thẩm quyền. 

đ) Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, 
đồng thời phát huy dân chủ ở cơ sở để giám sát công việc quản lý của các cấp; 
vai trò của các đoàn thể, tổ chức quần chúng trong việc giám sát hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Nhóm giải pháp về tài chính 

a) Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư 
vào một số lĩnh vực điện ảnh, thư viện, thể thao... Hỗ trợ các đơn vị trong việc 
tìm nguồn tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế đầu tư cho các đơn 
vị sự nghiệp. 

b) Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp liên kết với doanh nghiệp, các đơn 
vị sự nghiệp khác trong các hoạt động đào tạo, nghệ thuật biểu diễn, thi đấu thể 
thao, du lịch. 
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c) Đẩy nhanh tiến trình thực hiện tự chủ và thực hiện xã hội hóa, bên 
cạnh đó nghiên cứu, xem xét bổ sung kinh phí chi đầu tư cho một số đơn vị 
nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và đơn vị đảm bảo một phần kinh phí chi 
thường xuyên. 

d) Đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Tiếp tục bố trí vốn để hoàn 
thành các dự án đang triển khai từ nguồn ngân sách nhà nước; tập trung đầu tư 
cho các mục tiêu ưu tiên, cấp thiết. 

đ) Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Thay đổi cơ bản phương thức hỗ trợ từ 
ngân sách nhà nước, gắn việc giao dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị 
sự nghiệp với việc thực hiện nhiệm vụ, tiến tới thực hiện phương thức về đấu 
thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công quy định tại 
Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/4/2019 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 
16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ 
của đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình 
đẳng theo pháp luật để thúc đẩy các đơn vị phát triển. 

3. Nhóm giải pháp về nhân lực 

a) Tổ chức thực hiện đề án vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công 
lập sau khi Kế hoạch được phê duyệt. 

b) Thu hút đội ngũ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có đủ năng 
lực trực tiếp tham gia vào các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu phát 
triển văn hóa, thể thao và du lịch. 

c) Quản lý, giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do 
ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên; tổ chức 
phân loại viên chức và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm. 

d) Thực hiện tốt cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, thu hút đội ngũ viên 
chức có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công 
lập; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người làm việc 
để đáp ứng tốt yêu cầu công việc thực tiễn. 

4. Nhóm giải pháp về tổ chức 

a) Nghiên cứu, rà soát, tái cơ cấu lại mạng lưới các đơn vị sự nghiệp theo 
hướng tinh gọn, hiệu quả. 

b) Quyết liệt thực hiện đổi mới mô hình hoạt động từ mô hình hiện nay 
sang mô hình thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ công, đặc biệt khuyến khích thực hiện xã hội hóa đối với các lĩnh vực, 
nhiệm vụ có khả năng, điều kiện thực hiện xã hội hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa các 
đơn vị sự nghiệp công lập.  

c) Đẩy nhanh việc thực hiện tách chức năng quản lý nhà nước và chức 
năng cung cấp dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực di sản văn hóa, nghệ thuật 
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biểu diễn, văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc, thể dục thể thao cho mọi người, 
xúc tiến du lịch. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện 
Kế hoạch; định kỳ tổ chức thanh tra, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện 
Kế hoạch, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
theo quy định.  

2. Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào 
tạo, Lao động- Thương binh và Xã hội 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nội dung liên quan trong Kế hoạch. 

3. Các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

Chủ động tổ chức thực hiện các mục tiêu, nội dung tại Kế hoạch; rà soát 
chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp cơ cấu bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu quả; 
đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, 
đơn vị gửi văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, đề xuất 
UBND tỉnh xem xét, quyết định./.  

 
Nơi nhận: 
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Các Sở: VHTTDL, NV, TC, KHĐT; 
  GD&ĐT, LĐ-TB&XH; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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