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BÁO CÁO 

Về công tác cải cách hành chính Quý III/2022 
 

 

Căn cứ Văn bản số 193/SNV-CCHC ngày 07/3/2022 về việc hướng dẫn 

xây dựng báo cáo cải cách hành chính định kỳ; Văn bản số 914/SNV-CCHC 

ngày 26/8/2022 về việc đôn đốc báo cáo cải cách hành chính Quý III/2022. 

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

báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2022, như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC 

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 phòng, 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.  

2. Về kế hoạch CCHC 

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 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 52 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.  

Các nhiệm vụ CCHC của Sở  đề ra và nhiệm vụ cải cách tài chính công -  

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì đã và đang tiếp tục được triển khai thực 

hiện theo kế hoạch đảm bảo về chất lượng và tiến độ đề ra. 
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3. Về kiểm tra CCHC 

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 phòng, đơn vị thuộc Sở. 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… 

4. Về công tác tuyên truyền CCHC 

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 374/KH-STC ngày 15/02/2022 về công tác 

tuyên truyền CCHC, 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 từng bước 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. 

5. Về tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao (tính từ thời điểm 15/6/2022 đến ngày 14/9/2022): 

Tổng số nhiệm vụ được giao: 05 nhiệm vụ, trong đó: 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn: 04 nhiệm vụ 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng quá hạn: 01 nhiệm vụ 

- Số nhiệm vụ đang thực hiện trong thời hạn: 0 nhiệm vụ 
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6. Những sáng kiến trong triển khai công tác CCHC 

Trong Quý III/2022, Sở Tài chính chưa có sáng kiến trong thực hiện cải 

cách hành chính tại Sở. 

7. Về kinh phí phục vụ công tác CCHC 

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 Quý III/2022 đảm bảo theo 

đúng quy định hiện hành, số tiền: 30 triệu đồng. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC TẠI CƠ QUAN 

1. Về cải cách thể chế 

a) Về tình hình triển khai thực hiện: Cải cách thể chế là một trong 

những nhiệm vụ quan trọng trong tiến trình thực hiện công tác CCHC. Do vậy, 

Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu, tham mưu HĐND, 

UBND tỉnh ban hành các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực ngành đảm bảo tính 

thống nhất, hợp hiến, hợp pháp giữa văn bản địa phương và văn bản cấp trên; 

tính hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của văn bản QPPL, từ đó bảo đảm chất 

lượng của văn bản được ban hành khi tổ chức triển khai thực hiện; tham mưu 

HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản và tham gia đóng góp ý kiến dự thảo 

các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách. Trong Quý 

III/2022, Sở Tài chính tham mưu ban hành Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí 

Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Ngân sách địa phương năm 

2022 để chuẩn bị tổ chức Sea Games 31. 

  b) Về việc rà soát tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các văn bản 

QPPL: Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh 

về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022 và các 

văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch kiểm tra 

văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan Sở năm 2022. Theo đó, Sở Tài chính 

tiến hành rà soát, hệ thống hoá VBQPPL thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành; 

xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra VBQPPL nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác kiểm tra và xử lý VBQPPL, kịp thời phát hiện những nội dung 

trái pháp luật, không đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ 

thống pháp luật hiện hành; hệ thống hóa các VBQPPL được thống nhất, đồng 

bộ, minh bạch, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; nâng 

cao trách nhiệm của các phòng chuyên môn thuộc Sở trong việc thực hiện nhiệm 

vụ kiểm tra và xử lý VBQPPL.  Đến nay, Sở Tài chính đang tiếp tục triển khai 

kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch đề ra. 
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2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

a) Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC 

Trên cơ sở các quy định hiện hành và kế hoạch  rà soát, đánh giá TTHC 

trên địa bàn tỉnh năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

98/QĐ-UBND ngày 20/01/2022, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 413/KH-

STC ngày 18/02/2022 về việc rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở năm 2022 theo quy định. Theo đó, trong Quý III/2022 Sở Tài 

chính tiếp tục tiến hành rà soát, đánh giá TTHC thuộc các lĩnh vực giải quyết 

của Sở, trọng tâm là 03 TTHC thuộc lĩnh vực quản lý Công sản 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.  

Đến nay, Sở Tài chính đang tiếp tục rà soát 03 TTHC thuộc Lĩnh vực 

quản lý Công sản theo kế hoạch đề ra. 

b) Tổng hợp, cập nhật số lượng Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở 

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; Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 33 

TTHC (02 TTHC mức độ 3, 31 TTHC mức độ 4), 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.  

c) Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC 

- 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. Đồng thời, Sở Tài chính cử công chức làm việc tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công đảm bảo số lượng (01 công chức chính thức và 02 

công chức dự phòng) theo quy định tại Văn bản số 1990/STC-VP ngày 

30/8/2021. 

- Về thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: 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 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 và Văn 

bản số 41/UBND-VP7 ngày 25/01/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh nội 

dung Kế hoạch số 132/KH-UBND; Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 

http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/


5 

  

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 và Kế hoạch số 

353/KH-STC ngày 14/02/2022 về việc điều chỉnh Kế hoạch số 2955/KH-STC. 

Theo đó, Sở Tài chính tiến hành rà soát, phân loại, kiểm đếm số lượng kết quả 

giải quyết TTHC còn hiệu lực cần được số hóa; đồng thời, phối hợp và thống 

nhất với Sở Thông tin và truyền thông tổng hợp số liệu kết quả giải quyết TTHC 

cần phải số hóa từ năm 2006-2021 là 395 hồ sơ (theo Văn bản số 2597/STC-VP 

ngày 27/10/2021). Hiện tại, Sở Tài chính đang tiếp tục phối hợp với Sở Thông 

tin và truyền thông triển khai các bước tiếp theo về số hóa theo quy định. 

- Về kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Tài chính: Thực hiện 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 Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Bình. Theo đó, Sở Tài chính 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). 

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 và đảm bảo thời hạn 

quy định. Kết quả, trong Quý 3/2022 (số liệu tính từ ngày 15/6/2022 đến ngày 

14/9/2022), như sau: 

+ Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 11 hồ sơ 

+ Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận 297 hồ sơ, gồm: 217 hồ sơ tiếp nhận 

DVCTT mức độ 4 qua phần mềm của Bộ Tài chính; 64 hồ sơ tiếp nhận DVCTT mức 

độ 4 của tỉnh; 16 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh. 

+ Số lượng hồ sơ đã giải quyết 285 hồ sơ đúng và trước thời hạn (52 hồ 

sơ giải quyết qua DVCTT mức độ 4 của tỉnh, 233 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. 

- Kết quả thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người 

dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

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

quy trình 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). 

Thời điểm báo cáo (tính từ ngày 15/6/2022 đến ngày 14/9/2022), Sở Tài 

chính không tiếp nhận được phản ánh, kiến nghị nào của người dân, tổ chức liên 

quan đến quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 
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 - Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC:  

+ Về kết quả đánh giá giải quyết TTHC của công chức: Sở Tài chính cử 

01 công chức chính thức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm 

phục vụ Hành chính công của tỉnh theo quy định. Kết quả đánh giá giải quyết 

thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của công chức Sở 

Tài chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quý III/2022: Tổng số 

điểm của 05 chỉ số là 10 điểm; Xếp loại công chức hoàn thành 100% nhiệm vụ. 

+ Về kết quả đánh giá của Sở Tài chính: Trong Quý III/2022, Sở Tài 

chính có các lĩnh vực: Lĩnh vực Tin học - thống kê và lĩnh vực quản lý Công sản 

thuộc 03 phòng chuyên môn: Phòng Ngân sách, Phòng Đầu tư, Phòng Giá và 

Công sản liên quan đến việc giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh. Kết quả đánh giá của Sở Tài chính Quý III/2022: Tổng số điểm của 

09 chỉ số là 18 điểm; Xếp loại cơ quan, đơn vị: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy  

a) Tình hình tổ chức thực hiện các quy định về rà soát, hoàn thiện các 

quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở  

Sở Tài chính tiếp tục thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND 

ngày 06/7/2016. Hiện nay, căn cứ các Quy định hiện hành Sở Tài chính đã xây 

dựng dự thảo Quy định chức năng nhiệm vụ gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh 

xem xét phê duyệt. 

b) Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính 

và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Thực hiện các văn bản của Trung ương: Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 

14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành 

lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập…Sở Tài chính xây dựng đề 

án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định hiện hành và được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 31/5/2021. Theo đó, cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở gồm: Lãnh đạo Sở (Giám đốc và 03 Phó Giám đốc); 

08 phòng thuộc Sở (Phòng Ngân sách, Phòng Đầu tư, Phòng Hành chính sự 

nghiệp, Thanh tra, Phòng Tin học và Thống kê, Phòng Giá và Công sản, Phòng 

Doanh nghiệp, Văn phòng) và 01 đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Tư vấn và Dịch 

vụ tài chính công). 

c) Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức 

- Chỉ tiêu biên chế được giao năm 2022: Căn cứ Thông báo số 22/TB-

SNV ngày 10/01/2022 về chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng người làm việc 
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và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của 

Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018 của Chính phủ) năm 2022. Theo đó, Sở Tài chính được giao tổng 

biên chế: 104 chỉ tiêu gồm: Công chức: 67 biên chế; Số lượng người làm việc: 

32 người; Hợp đồng NĐ68: 05 chỉ tiêu (gồm: Hành chính: 03 chỉ tiêu, Sự 

nghiệp: 02 chỉ tiêu). 

- Tình hình quản lý, sử dụng biên chế: Sở Tài chính thực hiện quản lý và 

sử dụng biên chế công chức, viên chức theo đúng chỉ tiêu được UBND tỉnh giao 

và Thông báo số 22/TB-SNV ngày 10/01/2022 của Sở Nội vụ. Theo đó:  

+ Tại thời điểm báo cáo ngày 14/9/2022, số biên chế Sở Tài chính đã sử 

dụng là 100 chỉ tiêu, gồm: Công chức: 66 biên chế; Số lượng người làm việc: 30 

người; Hợp đồng NĐ68: 04 chỉ tiêu (gồm: Hành chính: 03 chỉ tiêu, Sự nghiệp: 

01 chỉ tiêu). 

+ Số biên chế chưa sử dụng: 04 chỉ tiêu (công chức 01 chỉ tiêu; viên chức 

02 chỉ tiêu; Hợp đồng NĐ 68 là 01 chỉ tiêu). 

d) Thực hiện các quy định về phân cấp  

Thực hiện Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND 

tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và 

cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình, Sở Tài chính tiếp tục 

triển khai và thực hiện công tác phân cấp cho đơn vị sự nghiệp. Qua đó đã thể 

hiện được mặt tích cực của việc thực hiện phân cấp quản lý, góp phần nâng cao 

vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị được phân cấp, ủy quyền; phát huy 

tính chủ động của đơn vị sự nghiệp, khai thác các nguồn lực góp phần nâng cao 

hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. 

4. Cải cách chế độ công vụ 

a, Việc xây dựng và phê duyệt cơ cấu tổ chức, viên chức theo vị trí việc làm 

 Sở Tài chính đã triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí vị trí việc làm của 

từng công chức, viên chức theo quyết định của UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể: 

- Đối với công chức: UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 581/QĐ-

UBND ngày 19/4/2018 về bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí 

việc làm thuộc Sở Tài chính (32 bản mô tả công việc và 32 khung năng lực).  

- Đối với viên chức sự nghiệp: Sở Tài chính có 01 đơn vị sự nghiệp công 

lập - Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công được UBND tỉnh phê duyệt 

phương án tự chủ tại Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 07/4/2020. Hiện nay, 

đơn vị tổ chức tiếp tục thực hiện sử dụng viên chức theo đúng vị trí việc làm 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 03/10/2018. 
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b) Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức 

Thực hiện các quy định hiện hành của Trung ương và địa phương về 

tuyển dụng công chức, viên chức, trong Quý III/2022 (tính từ ngày 15/6/2022 

đến ngày 14/9/2022), Sở Tài chính tuyển dụng 02 viên chức vào làm việc tại 

Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công Ninh Bình. 

c) Kết quả thực hiện bổ nhiệm công chức, viên chức 

Thực hiện các quy định hiện hành của Trung ương và địa phương về quy 

trình bổ nhiệm đối với công chức, viên chức, trong Quý III/2022 (tính từ ngày 

15/6/2022 đến ngày 14/9/2022), Sở Tài chính đã bổ nhiệm 02 chức danh lãnh 

đạo cấp phòng (02 Phó Chánh Văn phòng Sở). 

d) Kết quả thực hiện các quy định về thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức: Không phát sinh. 

đ) Tình hình chấp hành kỳ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công 

chức, viên chức; việc thực hiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của 

cán bộ, công chức, viên chức 

Thực hiện Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình và các quy định hiện hành, Sở Tài chính ban hành Quy 

chế văn hóa công sở và chuẩn mực ứng xử của công chức, viên chức và người 

lao động Sở Tài chính tại Quyết định số 219/QĐ-STC ngày 12/8/2021. Trong 

thời gian qua, Sở Tài chính không có trường hợp nào vi phạm quy tắc ứng xử. 

e) Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

- Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng: Trên cơ sở 

kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh và 

hướng dẫn của Sở Nội vụ; Sở Tài chính xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức của Sở năm 2022 tại Văn bản số 188/QĐ-STC ngày 

19/8/2022. Tổng số người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng là 01 người, gồm: 

+ Đào tạo sau đại học: 0 

+ Đào tạo trung cấp chính trị: 0 người. 

+ Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: 01 

+ Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên: 0  

+ Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên chính: 0 người 

+ Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên cao cấp: 0 người 

+ Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng: 0 người. 
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g) Kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách thu hút người có tài năng 

vào làm việc tại Sở: Không phát sinh. 

5. Cải cách tài chính công 

a) Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách 

- Về thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Đến thời điểm báo cáo 

ngày 14/9/2022, mới chỉ có số liệu giải ngân kế hoạch vốn đến hết ngày 

31/8/2022, theo đó, số vốn đã thực hiện giải ngân của các dự án do địa phương 

quản lý đến hết ngày 31/8/2022 là 3.689.259 triệu đồng, đạt tỷ lệ 50% so với kế 

hoạch vốn được giao. 

- Kết quả thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Căn cứ số liệu 

Kho bạc nhà nước tỉnh cung cấp, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công được giao 

giải ngân đối với các dự án do địa phương quản lý: 7.342.535 triệu đồng; đến 

thời điểm báo cáo ngày 14/9/2022, mới chỉ có số liệu giải ngân kế hoạch vốn 

đến hết ngày 31/8/2022, theo đó, số vốn đã thực hiện giải ngân của các dự án do 

địa phương quản lý đến hết ngày 31/8/2022 là 3.689.259 triệu đồng, đạt tỷ lệ 

50% so với kế hoạch vốn được giao. 

- Về thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước 

về tài chính, ngân sách: Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Văn 

bản số 559/UBND-VP5 ngày 23/6/2022 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán chư thực hiện rứt điểm. 

b) Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: 

Căn cứ các quy định hiện hành về quản lý tài sản công, Sở Tài chính quán 

triệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định như: Việc công khai, kê khai tài 

sản khi có biến động; xây dựng quy chế quản lý tài sản công; báo cáo tình hình 

quản lý tài sản công; báo cáo kê khai tài sản công khi có biến động; mở sổ theo 

dõi, quản lý tài sản đến từng cá nhân, đơn vị sử dụng; tiến hành kiểm kê tài 

sản…theo quy định. 

 c) Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập 

 Sở Tài chính có 01 đơn vị sự nghiệp - Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài 

chính công được UBND tỉnh phê duyệt phương án tự chủ tại Quyết định số 

512/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh 

phí chi thường xuyên (từ năm 2019-2021). Đến nay, theo hướng dẫn của Bộ Tài 

chính thì đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở vẫn tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ 

theo Quyết định 512/QĐ-UBND tỉnh. 

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số  

a) Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

 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 
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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. 

 b) Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; dịch 

vụ bưu chính công ích 

 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%  

 7. Thống kê số liệu liên quan đến các nhiệm vụ cải cách hành chính của 

Sở (Theo phụ lục số 01 đính kèm) 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

ĐƯỢC UBND TỈNH GIAO CHỦ TRÌ THỰC HIỆN  

Sở Tài chính được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ Cải cách 

tài chính công trên địa bàn tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ được giao và kết quả thực 

hiện, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo các nội dung Cải cách tài chính công trong 

Quý III/2022 (tính từ ngày 15/6/2022 đến ngày 14/9/2022), như sau: 

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tài chính công trên địa bàn tỉnh  

a) Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách 

trên địa bàn tỉnh: 

- Về tiến độ, kết quả thực hiện thu NSNN theo kế hoạch được Chính phủ 

giao: Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh trung ương giao năm 2022 là 18.338 tỷ 
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đồng; tại thời điểm báo cáo ngày 14/9/2022 số thu NSNN trên địa bàn tỉnh đã 

thực hiện 14.290 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 77,9% kế hoạch giao. 

- Về kết quả thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương: 

+ Về kiến nghị xử lý tài chính: Tổng số tiền kiểm toán nhà nước kiến nghị 

xử lý thu hồi năm 2020 là 192.268 triệu đồng; tại thời điểm báo cáo ngày 

14/9/2022 số tiền đã thực hiện thu hồi: 192.268 triệu đồng (đạt tỷ lệ 100%). 

 + Về kiến nghị công tác quản lý tài chính, kế toán: Tổng số kiến nghị của 

Kiểm toán nhà nước: 39 kiến nghị, trong đó: Số kiến nghị đã thực hiện: 27 kiến 

nghị; số kiến nghị đang thực hiện: 07 kiến nghị; số kiến nghị chưa thực hiện: 05 

kiến nghị. 

- Kết quả thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: Căn cứ số liệu 

Kho bạc nhà nước tỉnh cung cấp, tổng số kế hoạch vốn đầu tư công được giao 

giải ngân đối với các dự án do địa phương quản lý: 7.342.535 triệu đồng; đến 

thời điểm báo cáo ngày 14/9/2022, mới chỉ có số liệu giải ngân kế hoạch vốn 

đến hết ngày 31/8/2022, theo đó, số vốn đã thực hiện giải ngân của các dự án do 

địa phương quản lý đến hết ngày 31/8/2022 là 3.689.259 triệu đồng, đạt tỷ lệ 

50% so với kế hoạch vốn được giao. 

b) Kết quả thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công 

- Về ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh về quản lý, sử dụng 

tài sản công: Không 

- Về ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý: 100% các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. 

- Về thực hiện quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền 

quản lý: Hiện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc sắp xếp 

lại, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của 

UBND tỉnh. 

- Về kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công: Sở Tài 

chính tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công tại 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lồng ghép cùng với Đoàn kiểm tra quyết 

toán các đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh. 

c) Về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 

Chính phủ: Sở Tài chính đã tham mưu ban hành Văn bản số 1856/STC-HCSN, 

ngày 26/7/2022 về việc xây dưng dựng danh mục sự nghiệp công, định mức 

kinh tế kỹ thuật và phương án tự chủ tài chính theo Quy định tại Nghị định 

60/2021/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn toàn tỉnh để 

triển khai thực hiện. 
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2. Thống kê các số liệu liên quan đến nhiệm vụ cải cách tài chính công 

trên địa bàn tỉnh (Theo Phụ lục số 02 đính kèm). 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Công tác cải cách hành chính được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường 

xuyên, trực tiếp của Lãnh đạo Sở. Các vấn đề khó khăn, vướng mắc được Lãnh 

đạo chỉ đạo giải quyết kịp thời; tình hình, kết quả thực hiện được theo dõi, đánh 

giá thường xuyên, chú trọng kết quả, hiệu quả thực chất. Từ đó, tạo chuyển biến 

căn bản trong nhận thức, ý thức trách nhiệm và phương pháp tổ chức thực hiện 

CCHC tại cơ quan Sở, trong từng công chức, viên chức; kỷ cương CCHC từng 

bước được tăng cường; chất lượng thực hiện công tác CCHC của Sở ngày càng 

được cải thiện, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân và đạt 

được một số kết quả nhất định, như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiếp 

tục được rà soát, đổi mới và hoàn thiện; giải quyết các TTHC thuộc 4 lĩnh vực 

đảm bảo đúng quy trình và thời gian; công tác cải cách thủ tục hành chính từng 

bước được đổi mới, nâng cao hiệu quả; chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 

được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; tăng cường việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính - ngân sách theo đúng định 

hướng; các văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn thực hiện được ban hành kịp 

thời, đầy đủ, làm cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện; nhiệm vụ cải cách tài chính 

công trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện… 

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính của Sở còn một số tồn tại, hạn 

chế: 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; 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 gây khó khăn 

nhất định trong công tác rà soát, áp dụng và báo cáo cơ quan chức năng. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH 

CHÍNH TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến toàn thể công 

chức, viên chức các văn bản quy định của Trung ương và địa phương liên quan 

đến công tác CCHC trên địa bàn tỉnh;  

2. Tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện xây dựng và hoàn thiện thể 

chế; thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Chương 

trình xây dựng nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh liên quan đến 

lĩnh vực tài chính - ngân sách;  

3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động; thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đào tạo, 

tiếp tục củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 

của Sở theo quy định;  
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4. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở 

hướng tới xây dựng nền chính quyền điện tử thông minh; thực hiện việc duy trì 

và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015 tại Sở theo quy định; 

5. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách 

tài chính công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo quy định hiện hành; 

6. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra và 

chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. 

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

cách hành chính Quý III/2022 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Sở Tài chính trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ NB; 
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang Web Sở Tài chính; 

- Lưu VT, TP/01 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Nguyễn Đức Thăng 
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