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

  TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1581/QĐ-UBND                        Lâm Đồng, ngày 28 tháng 7  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách  

nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ 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; 

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 10/02/2017 về việc ban hành danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 87/TTr-STC ngày 

01/7/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2.  

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức 

chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; 

b) Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công 

thuộc dịch vụ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập theo quy định tại 

khoản 7, Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

c) Trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí được cơ quan có 

thẩm quyền ban hành, xây dựng và gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình UBND 

tỉnh xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

khác của tỉnh (ngoài dịch vụ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập theo 

quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ); 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-sua-doi-nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-2016-306857.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-213650.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-sua-doi-nghi-dinh-177-2013-nd-cp-huong-dan-luat-gia-2016-306857.aspx
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d) Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc 

đấu thầu theo quy định hiện hành, sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài 

chính cùng cấp; 

e) Hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc tỉnh có hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tổ chức triển khai 

thực hiện theo quy định; 

g) Căn cứ tình hình triển khai thực hiện, thường xuyên theo dõi, rà soát danh 

mục dịch vụ sự nghiệp công phát sinh, báo cáo Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của 

pháp luật. 

2. Sở Tài chính 

a) Thẩm định và có ý kiến bằng văn bản đối với giá dịch vụ của các dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo đề 

xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

b) Tham gia ý kiến về hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu lựa 

chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo theo quy định hiện hành. 

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương bằng 

hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo quy định hiện hành; 

b) Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng kinh phí ngân sách giao nhiệm vụ, đặt 

hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý và kết quả lựa 

chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thẩu.  

4. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, trường hợp quy định của cơ 

quan có thẩm quyền liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện 

theo các quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ 

ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký ban hành./- 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Đoàn Văn Việt 
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PHỤ LỤC: 

DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 

(Kèm theo Quyết định số: 1581/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

 

Số 

 TT 
Tên dịch vụ sự nghiệp công 

NSNN đảm 

bảo toàn bộ 

chi phí 

thực hiện 

dịch vụ 

NSNN bảo 

đảm phần chi 

phí thực hiện 

dịch vụ chưa 

tính vào giá 

theo lộ trình 

tính giá 

I Nhóm dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông     

1 Dịch vụ giáo dục mầm non     

  
- Các dịch vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em từ 3 tháng đến 6 tuổi. 
  x 

  

+ Dịch vụ chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ, 

chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an 

toàn. 

  x 

  
+ Hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; 

hoạt động ngày hội, ngày lễ. 
  x 

  
+ Hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong nhà 

trường. 
x   

  

+ Hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học 

về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho các cha 

mẹ và cộng đồng. 

  x 

2 Dịch vụ giáo dục phổ thông     

a) 
Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm học, từ 

lớp một đến lớp năm 
    

  

- Hoạt động dạy học các môn học bắt buộc và tự chọn 

trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

x   

  

- Hoạt động giáo dục trải nghiệm bao gồm: hoạt động 

vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu 

văn hóa, các hoạt động xã hội khác. 

  x 

b) 

Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 4 năm 

học, từ lớp sáu đến lớp chín. Học sinh vào lớp sáu 

phải hoàn thành chương trình tiểu học; 

    

  

- Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành 

thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự 

chọn trong chương trình giáo dục của cấp học do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

  x 

  

- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm: các 

hoạt động ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ 

thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng 

chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp 

  x 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 38/Ngày 31 - 7 - 2020 

 

13 

Số 

 TT 
Tên dịch vụ sự nghiệp công 

NSNN đảm 

bảo toàn bộ 

chi phí 

thực hiện 

dịch vụ 

NSNN bảo 

đảm phần chi 

phí thực hiện 

dịch vụ chưa 

tính vào giá 

theo lộ trình 

tính giá 

luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống 

nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; 

các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu 

văn hóa, giáo dục môi trường, hoạt động từ thiện và 

các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm 

sinh lý lứa tuổi học sinh. 

c) 

Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 3 

năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai. Học sinh vào 

lớp sáu phải hoàn thành chương trình trung học cơ sở; 

    

  

- Hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp được tiến hành 

thông qua việc dạy học các môn học bắt buộc và tự 

chọn trong chương trình giáo dục của cấp học do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

  x 

  

- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm: các 

hoạt động ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ 

thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng 

chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục pháp 

luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống 

nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng năng khiếu; 

các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu 

văn hóa, giáo dục môi trường, hoạt động từ thiện và 

các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm 

sinh lý lứa tuổi học sinh. 

  x 

d) Giáo dục chuyên biệt   

 
- Hoạt động giáo dục trong trường phổ thông dân tộc nội 

trú 
x  

 
- Hoạt động giáo dục trong trường phổ thông dân tộc 

bán trú 
x  

II Nhóm dịch vụ giáo dục cao đẳng sư phạm     

  Đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm     

  
- Hoạt động giảng dạy lý thuyết và thực hành ở trên 

lớp. 
x   

  - Tổ chức thực tập, thực tập, nghiên cứu khoa học. x   

  

- Các hoạt động ngoại khóa bao gồm: tham quan học tập, 

sinh hoạt câu lạc bộ, tìm hiểu chuyên ngành và các hoạt 

động khác. 

  x 

III Nhóm dịch vụ giáo dục thường xuyên     

1 
Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi 

biết chữ 
x   
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Số 

 TT 
Tên dịch vụ sự nghiệp công 

NSNN đảm 

bảo toàn bộ 

chi phí 

thực hiện 

dịch vụ 

NSNN bảo 

đảm phần chi 

phí thực hiện 

dịch vụ chưa 

tính vào giá 

theo lộ trình 

tính giá 

2 

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm: Chương trình bồi 

dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông 

tin - truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn; chương trình đào tạo, 

bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; chương trình dạy tiếng 

dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại 

vùng dân tộc, miền núi theo kế hoạch hằng năm của 

địa phương 

  x 

3 

Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ 

sở và trung học phổ thông dành riêng cho các đối 

tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, 

khuyết tật, theo kế hoạch hằng năm của địa phương 

x   

4 

Chương trình dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, 

các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động 

khác phục vụ học tập. 

  x 

IV Nhóm dịch vụ khác     

1 Kiểm định chất lượng giáo dục   x 

2 
Cấp phát các loại phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
  x 

3 Công nhận văn bằng, chứng chỉ   x 

4 Bồi dưỡng nhà giáo và cán Bộ quản lý giáo dục   x 

5 

Hỗ trợ đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực thông qua việc 

nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, 

kế hoạch về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội; điều 

tra, phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực thông qua việc 

kết nối cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động nhằm 

khai thác các nguồn lực cho hoạt động đào tạo phát triển 

nguồn nhân lực 

  x 

6 

Tư vấn cho các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch, 

quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, tham gia bồi 

dưỡng phát triển các kỹ năng cần thiết cho học sinh, 

sinh viên 

  x 
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