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BÁO CÁO 

đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính; việc tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức 

 

 Căn cứ Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ 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; 

 Căn cứ Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 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 tình hình thực tế tại địa phương; 

 Ủy ban nhân dân phường Hiệp An báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính Nhà nước theo NĐ 130/2005/NĐ-

CP từ 01/01/2022 đến tháng 9/2022 như sau: 

    Về biên chế  

Căn cứ số biên chế đư c giao theo  Đ 41/2020/ Đ-  N  ngày 21/7/2020 của 

  N  t nh Hải  ương, UBND xã thực hiện bố trí cán bộ, c ng chức theo Đề án 01  s p 

 ếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, n ng cao ch t lư ng hoạt động của hệ thống chính trị   

Phường Hiệp An là đơn vị hành chính loại     đư c giao tối đa 20 người trong đ  

đến thời điểm này  

- Cán bộ giao 10 người, trong đ  c  m t 10 người g m  í thư Đảng ủy kiêm Chủ 

tịch HĐN , Ph  bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch   N , Ph  chủ tịch   N , Ph  

chủ tịch HĐN , Chủ tịch   MTT , Chủ tịch Hội Liên hiệp PN, Chủ tịch Hội N ng 

d n, Chủ tịch Hội CC ,  í thư Đoàn TN. 

- C ng chức giao 10 người, trong đ  c  m t 10 người g m: Ch  huy trư ng  u n 

sự 01 người,  ăn ph ng - thống kê 02 người, Địa chính – X y dựng - Đ  thị và m i 

trường 02 người, Tài chính- kế toán 01 người, Tư pháp- hộ tịch 02 người,  ăn h a –    

hội 02 người. 

   Ngu n kinh phí quản lý hành chính     HC  đ  c gi o  

- Năm 2022, kinh phí đư c giao thực hiện tự chủ  70 000 000 đ ng 

-  inh phí kh ng giao thực hiện tự chủ  4 435 077 000 đ ng  

Căn cứ vào ngu n kinh phí   Ng n sách Nhà nước c p, các khoản thu cố định tại 

xã  và tình hình thực hiện nhiệm vụ đư c giao   N  phường  đ  thực hiện chế độ tự 

chủ tự quyết định bố trí số kinh phí đư c giao vào các mục chi ph  h p với tình hình 



thực tế, đảm bảo định mức theo các quy định hiện hành  Thực hiện c ng khai, d n chủ và 

bảo đảm quyền l i h p pháp của cán bộ, c ng chức  

 Trong phạm vi ngu n kinh phí QLHC đư c giao UBND phườg thực hiện ký h p 

đ ng thuê khoán c ng việc, h p đ ng lao động với một số chức danh theo quy định   vd  

bảo vệ, tr ng coi hội trường Trại mới,…    

  3. Ngu n kinh phí tiết kiệm  

Năm 2022 UBND phường dự kiến tiết kiệm đư c kinh phí quản lý hành chính là 

10 triệu đ ng  

 inh phí tiết kiệm đư c cuối năm   N  phường sử dụng vào việc chi khen 

thư ng cho t p thể, cá nh n theo kết quả công tác và thành tích đ ng g p; chi cho các 

hoạt động ph c l i t p thể của cán bộ, c ng chức, tr  c p kh  khăn đột  u t cho cán bộ, 

c ng chức  

 Căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế   N  phường đ  bố trí ph n 

bổ kinh phí đư c giao vào các mục chi cho ph  h p  

 - Các khoản chi thanh toán cho cá nh n  Tiền lương, tiền c ng, phụ c p lương, các 

khoản đ ng g p theo lương, tiền thư ng, ph c l i t p thể và các khoản thanh toán khác 

cho cá nh n theo quy định; 

 - Các khoản chi nghiệp vụ chuyên m n  Thanh toán dịch vụ c ng cộng, v t tư văn 

ph ng, th ng tin, tuyên truyền, liên lạc, hội nghị, c ng tác phí, chi phí thuê mướn, chi phí 

nghiệp vụ chuyên m n từng ngành, mua s m, sửa ch a thường  uyên tài sản cố định  

 UBND phường đ  thực hiện   y dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ    Đ số 

02/ Đ-  N  , quy chế quản lý và sử dụng tài sản c ng    Đ số  / Đ-  N   theo 

đ ng quy định và triển khai đến cán bộ, c ng chức làm căn cứ thực hiện  

  iệc c ng khai tài chính, ng n sách   ự toán ng n sách đ u năm đư c   N  

phường thực hiện c ng khai b ng hình thức niêm yết tại Trụ s    N  phường. Từ ngày 

01/01/2022 đến nay UBND phường tổng h p các m u biểu c ng khai của quý 1,2,3 theo 

quy định tại Th ng tư 343/2016/TT- TC ngày 30/12/2016 và thực hiện niêm yết c ng 

khai tại Trụ s    N  phường. 

 Trên đ y là báo cáo của   N  phường Hiệp An về việc thực hiện cơ chế tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính Nhà nước theo NĐ 

130/2005/NĐ-CP. 
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