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Căn cứ Văn bản số 825 /SNV-CCHC, ngày 15/8/2022 của Sở Nội vụ Ninh 

Bình về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo kiểm tra công tác cải cách hành chính. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kết quả thực hiện; Sở Tài chính tổng hợp, 

báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và 06 tháng 

đầu năm 2022, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính năm 2021 và 6 

tháng đầu năm 2022 

1.1. Về kế hoạch cải cách hành chính 

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ và tình hình thực tế tại Sở, 

Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 1553/KH-STC ngày 14/7/2020 về cải 

công tác cải cách hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 1361/KH-STC ngày 

29/6/2021 về cải công tác cải cách hành chính năm 2022 đảm bảo đúng thời gian 

và nội dung quy định, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể và kinh phí 

thực hiện đối với từng nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách 

thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng 

đội ngũ CBCC, VC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và công 

tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.  

Kết quả: 

- Năm 2021, các nhiệm vụ CCHC của Sở đã và đang tiếp tục được triển 

khai thực hiện theo kế hoạch đảm bảo về chất lượng và tiến độ đề ra, cụ thể: Có 

50/52 nhiệm vụ được triển khai và hoàn thành theo 1553/KH-STC ngày 

14/7/2020; có 25/30 nhiệm vụ UBND tỉnh giao Sở Tài chính thực hiện đã được 

triển khai thực hiện và hoàn thành theo Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 

23/12/2020; có 12/12 nhiệm vụ được triển khai và hoàn thành theo Kế hoạch số 

120/KH-UBND ngày 03/8/2021. Các nhiệm vụ còn lại tiếp tục được triển khai 

thực hiện theo kế hoạch đề ra và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021. Tuy 

nhiên, có một số nhiệm vụ được giao thực hiện theo Kế hoạch số 134/KH-

UBND tỉnh nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện được do chưa có văn 

bản hướng dẫn và dự kiến thực hiện sau khi có văn bản hướng dẫn của cấp trên, 

như: ban hành quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, 
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quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế; triển khai thực hiện các quy định 

về vị trí việc làm của công chức theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 

01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức… 

- 06 tháng đầu năm 2022; thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh 

và văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ, Sở Tài chính đã ban hành các kế hoạch 

triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ cụ thể như: Kế hoạch số 1361/KH-STC ngày 

29/6/2021 về cải công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 766/KH-

STC ngày 24/3/2022 về việc triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2022 của 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành 

chính”; trong đó, xác định 19 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể thực hiện về kỷ cương, 

trách nhiệm, cải cách hành chính... 

+ Đối với nhiệm vụ thực hiện theo Kế hoạch số 1361/KH-STC ngày 

29/6/2021 của Sở Tài chính: Sở đã đề ra 52 nhiệm vụ cụ thể cần phải thực hiện, 

trong đó: Có 25/52 nhiệm vụ đã triển khai thực hiện và hoàn thành theo đúng kế 

hoạch đề ra; còn lại 27 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện, dự kiến hoàn 

thành theo tiến độ kế hoạch đề ra. 

+ Đối với nhiệm vụ thực hiện theo Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 

24/12/2021 của UBND tỉnh: Sở Tài chính được UBND tỉnh giao chủ trì thực 

hiện nhiệm vụ Cải cách tài chính công, gồm: 11 nhiệm vụ, trong đó: Có 06/11 

nhiệm vụ đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra; còn lại 05/11 nhiệm vụ tiếp 

tục triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành theo tiến độ kế hoạch đề ra. 

+ Đối với nhiệm vụ thực hiện theo Kế hoạch số 766/KH-STC ngày 

24/3/2022 của Sở Tài chính: Sở Tài chính đề ra 19 nhiệm vụ cụ thể cần phải 

thực hiện, trong đó: Có 13/19 nhiệm vụ đã triển khai thực hiện và hoàn thành 

theo đúng kế hoạch đề ra; còn lại 06/19 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực 

hiện và dự kiến hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. 

1.2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

Cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được sự 

quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở. Để nâng cao vai trò trong hoạt động 

chỉ đạo, điều hành, Lãnh đạo Sở tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC đã đề ra và kế hoạch CCHC được UBND tỉnh 

giao chủ trì thực hiện: Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách công tác CCHC; phân 

công Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tham mưu, thực hiện công 

tác CCHC của đơn vị được giao; chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở tham gia vào quá 

trình thực hiện nhiệm vụ CCHC một cách toàn diện, sát với thực tế; duy trì các 

cuộc họp giao ban hàng tháng. Qua đó, đánh giá kịp thời tình hình thực hiện kế 

hoạch công tác của các phòng, đơn vị thuộc Sở và triển khai các chủ trương, chỉ 

đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đảm bảo sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành.  

Căn cứ nhiệm vụ CCHC được UBND tỉnh giao, Lãnh đạo Sở chỉ đạo bộ 

phận chuyên môn tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo về: Tăng cường 
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quản lý, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; tiếp tục 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước; tiếp 

tục rà soát, đơn giản hóa, công bố TTHC; đẩy mạnh cải cách tài chính công; 

tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ làm việc hành 

chính và khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác CCHC của Sở. 

Kết quả, 06 tháng đầu năm 2022, Sở Tài chính đã ban hành các văn bản chỉ 

đạo về CCHC: Kế hoạch số 515/KH-STC ngày 01/3/2022 về kiểm tra công tác 

CCHC, Kế hoạch số 374/KH-STC ngày 15/02/2022 về tuyên truyền CCHC; Kế 

hoạch số 413/KH-STC ngày 18/02/2022 về rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài chính; Kế hoạch số 353/KH-STC ngày 14/02/2022 

điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 2955/KH-STC ngày 30/12/2020 của Sở Tài 

chính; Kế hoạch số 766/KH-STC ngày 24/3/2022 về việc triển khai thực hiện Chủ 

đề công tác năm 2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, 

đẩy mạnh cải cách hành chính”; Kế hoạch số 838/KH-STC ngày 31/3/2022 về 

việc triển khai thực hiện cải thiện chỉ số thành phần, chỉ tiêu cơ sở đánh giá năng 

lực cạnh tranh năm 2022; Kế hoạch số 1251/KH-STC ngày 23/5/2022 về việc 

kiểm tra việc triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2022… 

1.3. Về kiểm tra cải cách hành chính 

Xác định được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, Lãnh đạo Sở quán 

triệt, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đánh giá kết quả triển 

khai thực hiện công tác CCHC tại các đơn vị. Hàng năm, Sở Tài chính ban hành 

kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại các đơn vị, thông qua 02 hình thức: kiểm 

tra qua báo cáo và kiểm tra trực tiếp, nội dung kiểm tra chủ yếu về tình hình 

triển khai và kết quả thực hiện một số nhiệm vụ như: Cải cách thể chế; cải cách 

thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng 

đội ngũ CBCC, VC; cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính; công tác 

chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính… 

Trong năm 2021, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 978/KH-STC ngày 

19/5/2021 về kiểm tra công tác CCHC tại các phòng thuộc Sở. Theo đó, Sở Tài 

chính kiểm tra 05/08 phòng thông qua hình thức kiểm tra trực tiếp và kiểm tra 

qua báo cáo; thời hạn hoàn thành kiểm tra trong tháng 6/2021. Qua công tác 

kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, đôn đốc các phòng thuộc Sở triển khai thực hiện có 

hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính có liên quan đến công tác chuyên 

môn được giao. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 

515/KH-STC ngày 01/3/2022 về kiểm tra công tác CCHC và Kế hoạch số 

1251/KH-STC ngày 23/5/2022 về việc kiểm tra việc triển khai thực hiện Chủ đề 

công tác năm 2022. Theo đó, Sở Tài chính dự kiến tiến hành kiểm tra qua báo 

cáo 05/08 phòng; thời hạn hoàn thành trong Quý III/2022.  
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1.4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

Để tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức về ý nghĩa, mục tiêu và tác 

động của CCHC đến việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và việc thực hiện 

nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan cũng như các văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC và kế hoạch CCHC của Sở. Sở Tài 

chính đã ban hành Kế hoạch số 450/KH-STC ngày 10/3/2021 và Kế hoạch số 

374/KH-STC ngày 15/02/2022 về công tác tuyên truyền CCHC tại cơ quan Sở, 

trong đó xác định rõ các nội dung, hình thức, đối tượng tuyên truyền phù hợp và 

triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian theo kế hoạch 

đề ra.  

Các hình thức tuyên truyền chủ yếu thông qua các cuộc kiểm tra, họp giao 

ban định kỳ, lồng ghép hội nghị, sinh hoạt chuyên môn; huy động sử dụng các 

hình thức như mạng nội bộ Ioffice, Trang Thông tin điện tử của Sở kết hợp với 

thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; thực hiện công tác pháp chế, phổ 

biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giải quyết, xử lý công việc. Ngoài ra, tuyên truyền thông qua 

việc tiếp công dân, trao đổi, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của người dân, 

doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC liên quan đến các lĩnh vực của Sở… 

Việc tuyên truyền công tác CCHC đã góp phần nâng cao nhận thức cho 

đội ngũ công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, mục tiêu và 

nhiệm vụ CCHC, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động tối đa mọi nguồn 

lực thực hiện có hiệu quả công tác CCHC tại cơ quan Sở đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ trong thời kỳ mới. 

1.5. Về kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính 

- Năm 2021: Kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính của Sở Tài 

chính được bố trí trong dự toán đầu năm 2021, tổng số tiền: 350 triệu đồng (Ba 

trăm năm mươi triệu đồng), gồm: Kinh phí cải cách thể chế: 154 triệu đồng; Cải 

cách thủ tục hành chính: 56 triệu đồng; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà 

nước: 10 triệu đồng; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên 

chức: 10 triệu đồng; cải cách tài chính công: 54 triệu đồng; hiện đại hóa hành 

chính: 24 triệu đồng; công tác chỉ đạo điều hành: 42 triệu đồng.  

Căn cứ nhiệm vụ CCHC, Sở Tài chính thực hiện quyết toán kinh phí phục 

vụ công tác CCHC năm 2021 đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. 

- Năm 2022: Kinh phí phục vụ công tác cải cách hành chính của Sở Tài 

chính được bố trí trong dự toán đầu năm 2022, tổng số tiền: 150 triệu đồng 

(Một trăm năm mươi triệu đồng). Căn cứ nhiệm vụ CCHC thực tế phát sinh, Sở 

Tài chính thực hiện quyết toán kinh phí phục vụ công tác CCHC 6 tháng đầu 

năm 2022 đảm bảo theo đúng quy định hiện hành, số tiền: 85 triệu đồng. 
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2. Tình hình, kết quả thực hiện Chủ đề công tác năm của BCH Đảng 

bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” 

Sở Tài chính được UBND tỉnh giao thực hiện 21 nhiệm vụ tại Kế hoạch 

số 57/KH-UBND ngày 21/3/2022. Kết quả đến nay, Sở Tài chính đã triển khai 

thực hiện 18/21 nhiệm vụ. 

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Kế 

hoạch số 57/KH-UBND ngày 21/3/2022, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 

766/KH-STC ngày 24/3/2022 về việc triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 

2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải 

cách hành chính”; trong đó, xác định 19 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể thực hiện về 

kỷ cương, trách nhiệm, cải cách hành chính và triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

đảm bảo chất lượng và tiến độ kế hoạch đề ra, trong đó: Có 13/19 nhiệm vụ đã 

hoàn thành; còn 06/19 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện và dự kiến 

hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. 

3. Công tác kiểm tra, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế 

một cửa liên thông năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 

3.1. Việc ban hành mới các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở: Không  

3.2. Việc rà soát, đơn giản hóa quy định TTHC 

Trên cơ sở chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của tỉnh, 

hàng năm Sở Tài chính ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC, rà soát, sửa đổi 

theo hướng đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết và số lượng 

TTHC. Sở Tài chính ban hành Kế hoạch về việc kiểm soát, rà soát, đánh giá 

TTHC theo quy định. Theo đó, Sở Tài chính tiến hành rà soát, đánh giá TTHC 

thuộc các lĩnh vực giải quyết của Sở để kịp thời phát hiện sửa đổi, bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp 

các quy định, góp phần từng bước đơn giản hóa TTHC được thực hiện trên địa 

bàn tỉnh.  

Kết quả: Trong năm 2021, Sở Tài chính đã tiến hành rà soát 33 TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (gồm: Lĩnh vực giá: 03 thủ tục; lĩnh vực 

công sản: 25 thủ tục; lĩnh vực tin học - thống kê: 01 thủ tục và lĩnh vực Tài 

chính doanh nghiệp: 04 thủ tục). Qua rà soát, có 29 TTHC không thay đổi; 04 

TTHC (gồm: 01 TTHC thuộc lĩnh vực Tin học-Thống kê; 03 TTHC thuộc lĩnh 

vực Tài chính doanh nghiệp) đã hết hiệu lực thi hành về căn cứ pháp lý (Nghị 

định và Thông tư); đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết đối với TTHC thuộc 

lĩnh vực quản lý công sản; 6 tháng đầu năm 2022 Sở Tài chính tiếp tục rà soát, 

cắt giảm thời gian thực hiện các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

thuộc 04 lĩnh vực của Sở (Lĩnh vực Tin học thống kê, Lĩnh vực quản lý Giá, Lĩnh 

vực quản lý công sản, Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp). Kết quả, sau rà soát 53 

quy trình nội bộ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 452/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2021, Sở Tài chính cắt giảm thời gian giải quyết 38/53 quy trình thủ 
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tục hành chính nội bộ với tổng số giờ cắt giảm là 66 giờ. Đồng thời, tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt tại Văn bản số 1412/STC-VP ngày 

09/6/2022. 

3.3. Việc công bố, cập nhật TTHC 

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 33 TTHC, gồm: 

Lĩnh vực giá: 03 thủ tục; lĩnh vực công sản: 25 thủ tục; lĩnh vực tin học - thống 
kê: 01 thủ tục và lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: 04 thủ tục. Các TTHC thuộc 

lĩnh vực giải quyết của Sở được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Tài chính; đăng 

tải trên Cổng thông tin một cửa điện tử của tỉnh, địa chỉ: 

http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn; trang thông tin điện tử của Sở Tài chính 

Ninh Bình, địa chỉ: http//sotaichinh.ninhbinh.gov.vn.  

3.4. Việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử 

- Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ 

về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và thực hiện Kế hoạch số 132/KH-

UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện số hóa kết quả giải quyết 

TTHC còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình giai đoạn 2020-2025. Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 

2955/KH-STC ngày 30/12/2020 về việc thực hiện số hóa kết quả giải quyết 

TTHC còn hiệu lực của Sở Tài chính giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, tiến hành 

rà soát, phân loại, kiểm đếm số lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực cần 

được số hóa; phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, VNPT Ninh Bình cập 

nhật các quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với 35 quy trình cấp tỉnh và 18 

quy trình cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở. 

Trong năm 2021, Sở Tài chính đã tiếp nhận 1.310 hồ sơ (gồm: 978 hồ sơ 
tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 phần mềm của Bộ Tài chính; tiếp nhận trực tuyến 

dịch vụ công của tỉnh 332 hồ sơ, trong đó: 48 hồ sơ DVCTT mức độ 3, 284 hồ 
sơ DVCTT mức độ 4); đã giải quyết 1.276 hồ sơ (gồm: 1.275 hồ sơ giải quyết 
đúng và trước hạn; 01 hồ sơ chậm hạn thuộc lĩnh vực quản lý công sản do quá 

trình tác nghiệp công chức không kết thúc quy trình xử lý trên hệ thống); chưa 

đến hạn: 34 hồ sơ. 

- Tình hình tích hợp dịch vụ công của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia: Hiện tại, Sở Tài chính có 05 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã 

được cập nhật, công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia (gồm: Thủ tục đăng 
ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh; thủ tục đăng ký mã số đơn 

vị có quan hệ với ngân sách; mua quyển hóa đơn; mua hóa đơn bán lẻ; thủ tục 
thanh toán phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản).  

- Thực hiện Văn bản số 392/STTT-CNTT ngày 07/5/2021 của Sở Thông 

tin và truyền thông về việc triển khai Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 

05/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021, 

Sở Tài chính đã có Văn bản số 1004/STC-VP ngày 20/5/2021 gửi Sở Thông tin 

và Truyền thông tổng hợp theo quy định. Ngày 10/9/2021, UBND tỉnh ban hành 

http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/
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Quyết định số 717/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình. 

Theo đó, có 02 DVCTT mức độ 3 thuộc lĩnh vực quản lý Công sản; có 31 

DVCTT mức độ 4 (gồm: Lĩnh vực tin học – thống kê 01, Lĩnh vực quản lý Giá 

03; Lĩnh vực quản lý Công sản 23; Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp 04). 

3.5. Việc thực hiện liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 

Căn cứ quy trình giải quyết các TTHC, Sở Tài chính ban hành Văn bản số 

1173/STC-VP ngày 08/6/2021 trình UBND tỉnh thẩm định về việc rà soát, 

chuẩn hóa, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC, đến 

nay, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 

11/6/2021 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài chính, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, 

ngành, thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Tài chính tại 

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh duy trì nề nếp, thông suốt, kịp thời, 

đúng quy trình quy định. 

Kết quả, trong năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021), Sở 

Tài chính tiếp nhận và trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công của tỉnh theo đúng quy trình, cụ thể như sau: 

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận 1.310 hồ sơ, gồm: 978 hồ sơ tiếp 

nhận DVCTT mức độ 4 qua phần mềm của Bộ Tài chính; 111 hồ sơ tiếp nhận 

DVCTT mức độ 4 của tỉnh; 221 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm hành 

chính công tỉnh. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết 1.276 hồ sơ , gồm: 1.275 hồ sơ giải quyết 
đúng và trước thời hạn (51 hồ sơ giải quyết DVCTT mức độ 3, 250 hồ sơ giải 

quyết qua DVCTT mức độ 4 của tỉnh, 974 hồ sơ giải quyết qua DVCTT mức độ 

4 của Bộ Tài chính), 01 hồ sơ quá hạn thuộc lĩnh vực quản lý công sản do quá 
trình tác nghiệp công chức không kết thúc quy trình xử lý trên hệ thống. 

- Số hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 34 hồ sơ. 

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2022 (số liệu tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 

14/6/2022), như sau: 

- Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 31 hồ sơ 

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận 622 hồ sơ, gồm: 465 hồ sơ tiếp nhận 
DVCTT mức độ 4 qua phần mềm của Bộ Tài chính; 54 hồ sơ tiếp nhận DVCTT mức 

độ 4 của tỉnh; 103 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết 641hồ sơ đúng và trước thời hạn (22 hồ sơ 
giải quyết DVCTT mức độ 3, 154 hồ sơ giải quyết qua DVCTT mức độ 4 của 

tỉnh, 465 hồ sơ giải quyết qua DVCTT mức độ 4 của Bộ Tài chính); không có hồ 
sơ quá hạn. 

- Số hồ sơ đang giải quyết trong hạn: 12 hồ sơ. 
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 3.6. Kết quả thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Thực hiện các quy định hiện hành, Sở Tài chính thực hiện công khai bằng 

hình thức niêm yết các thông tin: Địa điểm tiếp nhận, số điện thoại, địa chỉ tra 

cứu(đăng tải tại cổng thông tin một cửa điện tử của tỉnh, địa chỉ: 
http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn; trang thông tin điện tử của Sở Tài chính 
Ninh Bình, địa chỉ: htt//sotaichinh.ninhbinh.gov.vn). 

Trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022, Sở Tài chính không tiếp 

nhận được phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức, công dân về quy định hành 

chính và phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính. 

4. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

-  Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin: Sở Tài chính thực 

hiện triển khai có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

quản lý nhà nước, góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành của cơ quan 

nhà nước, phục vụ tốt hơn và hiệu quả hơn cho người dân và doanh nghiệp, góp 

phần đẩy nhanh tiến trình đơn giản hóa thủ tục hành chính. Kết quả, đến nay, 

100% công chức, viên chức được trang bị máy vi tính, các trang thiết bị công 

nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, các phần mềm: Quản lý văn bản 
bản đi, đến Ioffice; mạng nội bộ (mạng Lan) trong trao đổi công việc giữa các 

đơn vị thuộc Sở; Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis) 
giữa Sở Tài chính, KBNN tỉnh và các phòng Tài chính - kế hoạch các huyện, 
thành phố; thực hiện chương trình cấp phát và quản lý mã số đơn vị sử dụng 

ngân sách qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 - phần mềm của Bộ Tài chính; 

phần mềm quản lý ngân sách nhà nước 8.0; chữ ký số điện tử;…góp phần không 

nhỏ trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Tài chính - Ngân 

sách các cấp, xử lý thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời và giảm được việc luân 

chuyển văn bản giấy tờ giữa các cơ quan, đơn vị, các thông tin, văn bản chỉ đạo 

của Trung ương và địa phương. 

-  Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến: Căn cứ Quyết định số 

717/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên dịch vụ công tỉnh Ninh 

Bình, Sở Tài chính đã triển khai và cung cấp 33/33 DVC trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở theo 

quy định, đạt tỷ lệ 100%, gồm: 02 DVCTT mức độ 3 thuộc lĩnh vực quản lý Công 

sản chiếm tỷ lệ 6,06%; 31 DVCTT mức độ 4 thuộc 04 lĩnh vực (Lĩnh vực tin học – 
thống kê 01 DVC, Lĩnh vực quản lý Giá 03 DVC; Lĩnh vực quản lý Công sản 23 
DVC; Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp 04 DVC) chiếm tỷ lệ 93,94%. 

 - Tình hình hoạt động trang thông tin điện tử của Sở: Trang thông tin điện 

tử của Sở Tài chính (http://sotaichinh.ninhbinh.gov.vn) tiếp tục được duy trì và 

hoạt động có hiệu quả; việc cập nhật các thông tin từng bước được đổi mới, bám 

sát các định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, góp phần không nhỏ 

vào việc công khai hóa các TTHC, minh bạch thông tin, phục vụ ngày càng hiệu 

quả việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và phát triển kinh tế - xã hội của 

http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/
http://sotaichinh.ninhbinh.gov.vn/
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địa phương. Ban biên tập trang thông tin điện tử của Sở thường xuyên cung cấp 

và cập nhật thông tin; các chuyên trang được duy trì cập nhật, kịp thời các hoạt 

động của ngành. Đặc biệt, chuyên trang VBQPPL và TTHC được chú trọng rà 

soát và cập nhật các thông tin mới; công tác đảm bảo an toàn mạng và an ninh 

thông tin thường xuyên được đảm bảo. 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Sở 

còn một số tồn tại, hạn chế như: 

1. Khối lượng văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực tài chính ngân sách 

rất lớn, xử lý công việc nhiều nên công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật gặp nhiều khó khăn, phức tạp; 

2. Nhiều văn bản chế độ chính sách liên quan công tác quản lý tài chính - 

ngân sách thời gian áp dụng ngắn sau đó lại có sự bổ sung, thay đổi, văn bản 

hướng dẫn thực hiện chưa kịp thời, do vậy gây khó khăn nhất định trong công 

tác rà soát, áp dụng và báo cáo cơ quan chức năng. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ 

biến kịp thời các Văn bản quy định của Trung ương và địa phương về công tác 

CCHC đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh. 

2. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, các văn bản quy phạm pháp 

luật theo Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND 

tỉnh liên quan đến các lĩnh vực của mỗi ngành đảm bảo đúng quy định.  

Trên đây là báo cáo của Sở Tài chính về kết quả thực hiện công tác cải 

cách hành chính năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. 

Sở Tài chính trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ Ninh Bình; 

- Lãnh đạo Sở (để báo cáo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang Web Sở Tài chính; 

- Lưu VT, TP/01 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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