Trin khai án Sp xp, i mi t chc và hot ng ca các n v s nghip công lp thuc UBND thành ph à Nng qun
lý giai on 2018-2021, à Nng ã hoàn thành sp xp 61 n v s nghip công lp trong 02 nm 2018-2019, vt
d kin 12 n v.
Vic sp xp ã gim u mi, s lng lãnh o, qun lý, gim biên ch, tit kim kinh phí. C th: Kt qu “4 gim” phn ánh
rõ nét hiu qu ca công tác sp xp:
- Gim u mi: Sp xp 61 n v, gim 34 n v s nghip công lp; gim 121 n v cp phòng.
- Gim lãnh o, qun lý: Gim 158 v trí lãnh o, qun lý.
- Gim biên ch: Thu hi 73 ch tiêu s lng ngi làm vic; gii quyt cho 36 trng hp ngh hu trc tui, thôi vic
ngay theo Ngh nh s 108/2014/N-CP; chm dt hp ng lao ng i vi 21 ngi.
- Gim kinh phí t ngân sách: Thông qua i mi, y mnh thc hin c ch t ch, chuyn sang loi hình t m bo chi
thng xuyên, trong giai on 2017 - 2019 ã gim chi ngân sách cho n v s nghip công lp so vi d toán u
nm hn 242 t ng (nm 2017, gim chi 194.874 triu ng so vi d toán; nm 2018, gim chi 46.525 triu ng so
vi d toán; nm 2019, n ht ngày 31/7/2019, gim chi 917 triu ng so vi d toán).
Quá trình sp xp cho thy công tác sp xp c trin khai khoa hc, thc cht, không sáp nhp c hc mà da trên
phng án danh mc v trí vic làm, s lng ngi làm vic cn thit và c cu viên chc do s ch qun n v s nghip
công lp xây dng khi xây dng án sp xp. Nhng ngi không tiêu chí theo yêu cu ca bng mô t v trí vic
làm hoc có nguyn vng ngh do sp xp t chc b máy c gii quyt ngh theo Ngh nh s 108/2014/N-CP hoc
chm dt hp ng lao ng khi có quyt nh sp xp ca c quan có thm quyn.
Công tác sp xp, i mi ã tác ng rõ nét n nhn thc và phng thc qun lý ca các cp, các ngành và n v s
nghip công lp. Thi gian u trin khai án, công tác sp xp gp không ít khó khn do tâm lý e ngi va chm;
nhiu n v mun lùi thi gian sp xp hoc mun sp xp c hc tránh tác ng n v trí lãnh o, qun lý, không mun b
ct gim s lng ngi làm vic và v trí vic làm do dôi d khi sp xp. Tuy vy, vi s ch o quyt lit, quyt tâm ca lãnh
o và chính quyn thành ph và nhìn thy hiu qu tinh gn b máy ca h thng n v s nghip, các c quan, n v ã
trin khai nghiêm túc vic sp xp.
Nhìn thy hiu qu tinh gn b máy rõ rt, trong nm 2019 mt s s, ngành, a phng, n v ã ch ng rà soát, xut
thêm ni dung sp xp nh: sáp nhp Trung tâm Giáo dc ngh nghip vào Trung tâm Dch v vic làm trc
thuc S Lao ng – Thng binh và Xã hi; hp nht các ài Truyn thanh và Trung tâm Vn hóa qun, huyn
thành Trung tâm Vn hóa, Thông tin và Th theo qun, huyn.
ng thi, khc phc chng chéo trong công tác qun lý, thành ph ã chuyn Ban Ngha trang trc thuc S Lao
ng - Thng binh và Xã hi sang trc thuc S Xây dng; chuyn Công ty Thoát nc và X lý nc thi t S Tài
nguyên và Môi trng v S Xây dng qun lý. S Ni v cng ã nghiên cu, báo cáo UBND thành ph phng án t
chc n v qun lý tài sn kt cu h tng ô th hình thành các n v giúp S Xây dng và S Giao thông Vn ti qun
lý tài sn kt cu h tng ô th dùng chung.
Vic hoàn thành c phn hóa Công ty Qun lý cu ng và Công ty Qun lý vn hành in chiu sáng công cng
ã góp phn chuyn nhim v cung cp dch v công ích công cng cho khu vc ngoài nhà nc. T nm 2020,
vic cung cp dch v vn hành, bo trì h tng giao thông ng b và in chiu sáng công cng s c thc hin thông
qua u thu.
Tuy nhiên, i vi công tác i mi n v s nghip công lp thì còn nhiu bt cp do thiu vn bn quy nh, hng dn ca
Trung ng. Vic xây dng nh mc kinh t - k thut ca các n v ang gp lúng túng do Trung ng cha ban hành
nh mc kinh t - k thut.
Công tác ánh giá hiu qu hot ng ca n v s nghip công thng tp trung vào tiêu chí v tài chính (nh: ánh
giá tình hình thc hin k hoch thu, chi c c quan có thm quyn giao, tiêu chí tit kim và tng thu nhp cho

ngi lao ng), cha c quan tâm n cht lng dch v, s hài lòng ca khách hàng khi s dng dch v công do còn
thiu các quy nh tiêu chí, tiêu chun cht lng dch s nghip v công, c ch giám sát, ánh giá, kim nh cht
lng dch v s nghip công, hiu qu hot ng ca n v s nghip công.
Trong giai on còn li thc hin án, thành ph à Nng s tp trung ch yu vào công tác i mi t chc, hot ng ca n
v s nghip công lp. ây là gii pháp quan trng thc s nâng cao cht lng dch v s nghip công cung cp cho
ngi dân cng nh hiu lc, hiu qu hot ng ca n v s nghip công lp./.
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