
So sánh Nghị định 60/2021 và 16/2015 về tự chủ của 

đơn vị sự nghiệp công lập 

  

Nghị định 60/2021/NĐ-CP 

(có hiệu lực từ ngày 15/8/2021) 

Nghị định 16/2015/NĐ-CP 

(hết hiệu lực từ ngày 15/8/2021) 

1. Giá dịch vụ sự nghiệp công 

Điểm a khoản 1 Điều 5 bổ sung: 

- Các khoản đóng góp theo tiền lương vào căn cứ 

tính chi phí tiền lương trong giá dịch vụ sự 

nghiệp công; 

- Tính chi phí tiền lương trong giá dịch vụ sự 

nghiệp công theo mức lương theo vị trí việc làm, 

chức danh, chức vụ và các khoản đóng góp theo 

tiền lương theo quy định của Nhà nước 

Điểm b khoản 1 Điều 9 chỉ quy định chi phí tiền 

lương trong giá dịch vụ sự nghiệp công tính theo 

mức lương cơ sở, hệ số tiền lương ngạch, bậc, 

chức vụ đối với đơn vị sự nghiệp công và định 

mức lao động do các Bộ, cơ quan Trung ương, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm 

quyền; 

2. Lộ trình tính giá dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước 

Thay đổi thời gian hoàn thành lộ trình tính giá 

dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ chi phí tiền 

lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu 

hao tài sản cổ định, chi phí khác theo quy định 

của pháp luật về giá đến hết năm 2021(điểm a 

khoản 3 Điều 5) 

Quy định đến năm 2020 giá dịch vụ sự nghiệp 

công phải tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực 

tiếp, chi phí quản lý và chi phí khấu hao tài sản 

cố định (khoản 1 Điều 10) 

Trường hợp do khó khăn khách quan cần xây 

dựng lộ trình khác, các bộ, cơ quan trung ương, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định, sau khi có 

ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính (điểm a khoản 

3 Điều 5) 

Không quy định 

Riêng đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; giá 

dịch vụ giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 

tại cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 

công lập: Trường hợp không thực hiện được lộ 

trình, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội chủ trì, báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ trình cấp có thẩm quyền 

xem xét, quyết định, sau khi có ý kiến thẩm định 

của Bộ Tài chính (điểm a khoản 3 Điều 5) 

Không quy định 
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3. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước 

Quy định cụ thể Khung Danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước (Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị định 60) 

Không quy định 

4. Phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

Quy định cụ thể tiêu chí phân loại mức tự chủ tài 

chính của: 

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường 

xuyên và chi đầu tư (đơn vị nhóm 1) 

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường 

xuyên (đơn vị nhóm 2) 

- Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần 

chi thường xuyên (đơn vị nhóm 3) 

- Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm 

chi thường xuyên (đơn vị nhóm 4) 

Chỉ gọi tên, không có xác định thế nào là đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi 

đầu tư... 

5. Nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

Quy định cụ thể nguồn tài chính của đơn vị sự 

nghiệp công lập, tách rõ nguồn thu hoạt động sự 

nghiệp công gồm: 

Thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; thu từ 

hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động liên 

doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo 

đúng quy định của pháp luật và được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt đề án phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công; thu từ 

cho thuê tài sản công (khoản 2 Điều 11) 

Tổng hợp chung tất cả các nguồn lực tài chính, 

chưa quy định rõ nguồn thu từ hoạt động dịch vụ 

sự nghiệp công và các hoạt động kinh doanh dịch 

vụ (khoản 1 Điều 12) 

6. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; 

đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên 

6.1. Chi thường xuyên giao tự chủ 

Điều 12 bổ sung quy định đơn vị sự nghiệp công 

lập được tự chủ chi thường xuyên đối với kinh 

phí do ngân sách Nhà nước cung cấp cho hoạt 

động dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà 

nước, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước đặt 

hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công theo quy định 

Điểm b khoản 2 Điều 12 chỉ giao đơn vị sự 

nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên đối với: 

- Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp công; 

- Nguồn thu phí được để lại để chi thường xuyên; 

- Nguồn thu khác (nếu có) 

Quy định cụ thể nội dung chi tiền lương và các Chỉ quy định chung nguyên tắc chi tiền lương 



khoản đóng góp theo lương áp dụng đối với đơn 

vị nhóm 1 và nhóm 2 (điểm b khoản 1 Điều 12) 

(gạch đầu dòng thứ nhất, điểm b khoản 2 Điều 

12) 

Quy định thêm nội dung chi thuê chuyên gia, nhà 

khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện 

nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chi thực 

hiện công việc, dịch vụ thu phí theo quy định của 

pháp luật phí, lệ phí; chi thực hiện các hoạt động 

dịch vụ; trích lập các khoản dự phòng; Chi trả 

lãi tiền vay theo quy định của pháp luật (khoản 

2, 4, 5, 6 Điều 12) 

Không quy định 

6.2. Chi thường xuyên không giao tự chủ và chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Điều 13 

Quy định mới 
Không quy định 

6.3. Phân phối kết quả tài chính 

Điều chỉnh tỷ lệ trích lập Quỹ bổ sung thu nhập 

của đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi 

thường xuyên: 

Tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương ngạch, 

bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền 

lương và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy 

định (điểm b khoản 1 Điều 14) 

Tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, 

bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương do Nhà 

nước quy định (khoản 3 Điều 13) 

Tiến tới sẽ không trích lập Quỹ bổ sung thu nhập 

(khi chế độ tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-

CP có hiệu lực) 

Không quy định 

6.4. Phân phối kết quả tài chính trong năm 

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Thêm quy 

định sử dụng để mua bản quyền tác phẩm, 

chương trình (điểm a khoản 2 Điều 14) 

Gạch đầu dòng thứ nhất, điểm b khoản 3 Điều 12 

không quy định 

Quỹ bổ sung thu nhập: Bỏ quy định về hệ số thu 

nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo đơn vị 

sự nghiệp công (điểm b khoản 2 Điều 14) 

Hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh 

đạo đơn vị sự nghiệp công tối đa không quá 2 lần 

hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của 

người lao động trong đơn vị (gạch đầu dòng thứ 

hai, điểm b khoản 3 Điều 12) 

Quỹ khen thưởng: Thêm nội dung chi để thưởng 

cuối năm (điểm c khoản 2 Điều 14) 
Gạch đầu dòng thứ ba, điểm b khoản 3 Điều 12 

Quỹ phúc lợi: Thêm nội dung chi để góp một 

phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc 

lợi chung trong ngành hoặc với các đơn vị khác 

Gạch đầu dòng thứ tư, điểm b khoản 3 Điều 12 



theo hợp đồng (điểm d khoản 2 Điều 14) 

Quỹ khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật 

chuyên ngành 
Không quy định 

7. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công đảm bảo một phần chi thường xuyên 

7.1. Chi thường xuyên giao tự chủ 

Bỏ quy định được tự chủ chi hoạt động chuyên 

môn, chi quản lý 

Gạch đầu dòng thứ hai, điểm a khoản 2 Điều 14 

quy định, đơn vị được chủ động sử dụng các 

nguồn tài chính chi hoạt động chuyên môn, chi 

quản lý: 

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng 

nguồn tài chính, đơn vị được quyết định mức chi 

hoạt động chuyên môn, chi quản lý, nhưng tối đa 

không vượt quá mức chi do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền quy định 

Bổ sung quy định được tự chủ chi tiền thưởng 

(điểm c khoản 1 Điều 16) 

Không quy định 

Bổ sung quy định tự chủ chi thuê chuyên gia, nhà 

khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện 

nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị (khoản 2 

Điều 16) 

Không quy định 

Khoản 3 Điều 16 nêu rõ căn cứ chi hoạt động 

chuyên môn, chi quản lý đối với: 

- Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi 

thường xuyên; 

- Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi 

thường xuyên; đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến 

dưới 30% chi thường xuyên 

Gạch đầu dòng thứ 3, điểm a khoản 2 Điều 14 

quy định chung chỉ căn cứ vào nhiệm vụ được 

giao và khả năng nguồn tài chính 

Bổ sung thêm khoản được tự chủ chi: Chi phục 

vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí 

theo quy định của pháp luật phí, lệ phí; chi cho 

các hoạt động dịch vụ; trích lập các khoản dự 

phòng đối với các hoạt động sản xuất kinh 

doanh, liên doanh liên kết và dịch vụ khác theo 

quy định đối với doanh nghiệp, trừ trường hợp 

pháp luật chuyên ngành có quy định thành lập 

các quỹ đặc thù để xử lý rủi ro (nếu có); chi trả 

lãi tiền vay (nếu có) (khoản 4, 5, 6 Điều 16) 

Không quy định 

7.2. Chi thường xuyên không giao tự chủ và chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 



Điều 17 

Quy định mới 

  

7.3. Phân phối kết quả tài chính trong năm 

Khoản 1 Điều 18 quy định cụ thể tỷ lệ trích lập 

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp đối với từng 

nhóm đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường 

xuyên: 

- Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi 

thường xuyên: Trích lập tối thiểu 20% 

- Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi 

thường xuyên: Trích lập tối thiểu 15% 

- Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi 

thường xuyên: Trích lập tối thiểu 10% 

Gạch đầu dòng thứ nhất, điểm a khoản 3 Điều 14 

quy định chung trích tối thiểu 15% để lập Quỹ 

phát triển hoạt động sự nghiệp 

Quỹ bổ sung thu nhập và chi thu nhập tăng thêm: 

Điểm b khoản 2 Điều 18 thêm quy định về việc 

trích lập quỹ này từ thời điểm áp dụng chính sách 

tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-CP: 

- Đơn vị tự bảo đảm 70% đến dưới 100% chi 

thường xuyên: Được chi thu nhập bình quân tăng 

thêm không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của 

viên chức, người lao động của đơn vị 

- Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi 

thường xuyên: Được chi thu nhập bình quân tăng 

thêm không quá 0,5 lần quỹ lương cơ bản của 

viên chức, người lao động của đơn vị 

- Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi 

thường xuyên: Được chi thu nhập bình quân tăng 

thêm không quá 0,3 lần quỹ lương cơ bản của 

viên chức, người lao động của đơn vị 

Không quy định 

Khoản 3 Điều 18 quy định cụ thể tỷ lệ trích 

lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi: 

- Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi 

thường xuyên: Trích lập tối đa không quá 2,5 

tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm 

của đơn vị 

- Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi 

thường xuyên: Trích lập tối đa không quá 2 tháng 

tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của 

Gạch đầu dòng thứ ba, điểm a khoản 3 Điều 14 

chỉ quy định chung trích lập Quỹ khen thưởng và 

Quỹ phúc lợi tối đa không quá 2 tháng tiền 

lương, tiền công thực hiện trong năm của đơn vị 



đơn vị 

- Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi 

thường xuyên: Trích lập tối đa không quá 1,5 

tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm 

của đơn vị 

Quỹ khác: Trích lập theo quy định của pháp luật Không quy định 

8. Tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường 

xuyên 

8.1. Chi thường xuyên giao tự chủ 

Bỏ quy định được tự chủ chi hoạt động chuyên 

môn, chi quản lý 

  

Bổ sung quy định được tự chủ chi tiền thưởng 

(điểm c khoản 1 Điều 20) 

  

Bổ sung quy định tự chủ chi thuê chuyên gia, nhà 

khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện 

nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị (khoản 2 

Điều 20) 

  

Bổ sung thêm khoản được tự chủ chi: Các khoản 

chi khác theo quy định của pháp luật (nếu có) 

(khoản 4 Điều 20) 

Không quy định 

8.2. Chi thường xuyên không giao tự chủ và chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

Điều 21 

Quy định mới 

  

8.3. Phân phối kết quả tài chính trong năm 

Thay đổi tỷ lệ chi cho thu nhập bình quân tăng 

thêm cho viên chức, người lao động tối đa không 

quá 0,3 lần quỹ tiền lương cơ bản của viên chức, 

người lao động của đơn vị theo nguyên tắc phải 

gắn với hiệu quả, kết quả công việc của từng 

người 

Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 

01 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các 

khoản phụ cấp lương do Nhà nước quy định 

Không quy định tỷ lệ trích lập Quỹ khen thưởng 

và Quỹ phúc lợi, chỉ quy định nội dung chi của 

Quỹ này: Chi khen thưởng định kỳ hoặc đột xuất 

cho tập thể, cá nhân trong và ngoài đơn vị theo 

kết quả công tác và thành tích đóng góp; chi cho 

các hoạt động phúc lợi tập thể của viên chức, 

người lao động; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 

viên chức, người lao động, kể cả đối với những 

Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tối 

đa không quá 01 tháng tiền lương, tiền công thực 

hiện trong năm của đơn vị 



trường hợp nghỉ hưu, nghỉ mất sức; chi thêm cho 

người lao động trong biên chế khi thực hiện tinh 

giản biên chế 

9. Giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công 

Đơn vị sự nghiệp công xây dựng phương án tự 

chủ tài chính trong giai đoạn ổn định 5 năm, phù 

hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội do 

Chính phủ quy định (khoản 1 Điều 35) 

Việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho 

các đơn vị sự nghiệp công quy định được ổn định 

trong thời gian 3 năm (khoản 2 Điều 20) 

Bổ sung thêm quy định lộ trình nâng mức độ tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công tự bảo 

đảm một phần chi thường xuyên (khoản 4 Điều 

35) 

Không quy định 

 


