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SỞ TÀI CHÍNH NINH BÌNH

Nhiệm vụ 

chung
Nhiệm vụ/Hoạt động cụ thể

Sản phẩm/Kết quả thực hiện Cơ quan

 thực hiện

Thời gian 

hoàn thành 

theo quy 

định

Thời gian 

hoàn thành 

thực tế

Ghi chú

A

1

Xây dựng, ban hành kế hoạch của cơ quan, 

đơn vị nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả 

các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 

57/KH-UBND ngày 21/03/2022 của UBND 

tỉnh

Kế hoạch số 766/KH-STC ngày 

24/3/2022 của Sở Tài chính về 

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"

Các Sở, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện

Ngày 

30/3/2022

Ngày 

24/3/2022

2

Ban hành các văn bản để triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 21/03/2022 

của UBND tỉnh

 - Kế hoạch số 766/KH-STC ngày 

24/3/2022;

 - Kế hoạch số 1251/KH-STC 

ngày 23/5/2022;

- Văn bản số 117-CV/ĐU ngày 

29/12/2021 về việc ký cam kết 

thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, 

quy định của Đảng và Chủ đề 

công tác năm 2022 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh.

Các Sở, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện

Trong năm 

2022

Thường 

xuyên

Phụ lục 03

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

PHỤ LỤC

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh

về 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” 9 tháng đầu năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-STC ngày         /9/2022 của Sở Tài chính)
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Nhiệm vụ 

chung
Nhiệm vụ/Hoạt động cụ thể

Sản phẩm/Kết quả thực hiện Cơ quan

 thực hiện

Thời gian 

hoàn thành 

theo quy 

định

Thời gian 

hoàn thành 

thực tế

Ghi chú

3 Kiểm tra, giám sát về Chủ đề công tác năm

 - Kế hoạch số 1251/KH-STC 

ngày 23/5/2022;

 - Số đơn vị kiểm tra theo kế 

hoạch: 04 đơn vị (Phòng Đầu tư, 

Ngân sách, Giá và Công sản, Văn 

phòng);

- Thời gian kiểm tra từ 23-

26/8/2022

Các Sở, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện

Trong năm 

2022
26/8/2022
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Nhiệm vụ 

chung
Nhiệm vụ/Hoạt động cụ thể

Sản phẩm/Kết quả thực hiện Cơ quan

 thực hiện

Thời gian 

hoàn thành 

theo quy 

định

Thời gian 

hoàn thành 

thực tế

Ghi chú

B

I. Thực 

hiện kỷ 

cương 

hành 

chính

Lồng ghép các cuộc tuyên truyền về kỷ 

cương hành chính trong hội nghị, cuộc họp, 

các buổi tọa đàm của cơ quan, các lớp tập 

huấn.

Lồng ghép thông qua các cuộc 

họp giao ban hàng tháng

Các Sở, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện, 

UBND cấp xã

Thường 

xuyên trong 

năm 2022

Thường 

xuyên

Triển khai thực hiện nghiêm các quy định về 

văn hóa công sở tại Quyết định số 

10/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế văn hóa công 

sở trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh.

 - Ban hành Quyết định số 219/QĐ-

STC ngày 12/8/2021 của Sở Tài 

chính ban hành quy chế văn hóa 

công sở và chuẩn mưc ứng xử của 

công chức, viên chức và người lao 

động;

- Triển khai lồng ghép trong các 

cuộc họp giao ban hàng tháng. 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

cấp huyện

Thường 

xuyên trong 

năm 2022

Thường 

xuyên

KẾT QUẢ THỰC HIỆN
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Nhiệm vụ 

chung
Nhiệm vụ/Hoạt động cụ thể

Sản phẩm/Kết quả thực hiện Cơ quan

 thực hiện

Thời gian 

hoàn thành 

theo quy 

định

Thời gian 

hoàn thành 

thực tế

Ghi chú

Tiếp tục rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới 

nội quy, quy chế làm việc của các cơ quan, 

đơn vị.

Sở Tài chính xây dựng và ban 

hành Văn bản số 167/QĐ-STC 

ngày 19/7/2022 về Quy chế làm 

việc của cơ quan Sở Tài chính

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

cấp huyện

7/2022

Việc chấp hành kỷ luật, các quy định của 

Đảng, Nhà nước; nội quy, quy chế của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

 - Tình hình thực hiện: Công chức, 

viên chức và người lao động Sở 

Tài chính luôn chấp hành đúng 

các quy định của Đảng, Nhà nước 

và nội quy, quy chế của cơ quan.

 - Kết quả: Không có trường hợp 

nào vi phạm.

Các sở, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện

Thường 

xuyên

Thường 

xuyên

II. Về 

trách 

nhiệm

Tổ chức quán triệt, nêu cao trách nhiệm 

trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công 

chức, viên chức tại các hội nghị của cơ quan, 

đơn vị.

Sở Tài chính quán triệt và triển 

khai thực hiện lồng ghép tại các 

hội nghị giao ban hàng tháng

Các sở, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện

Thường 

xuyên trong 

năm 2022
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Nhiệm vụ 

chung
Nhiệm vụ/Hoạt động cụ thể

Sản phẩm/Kết quả thực hiện Cơ quan

 thực hiện

Thời gian 

hoàn thành 

theo quy 

định

Thời gian 

hoàn thành 

thực tế

Ghi chú

III. Về cải 

cách hành 

chính

100% nhiệm vụ trong Kế hoạch cải cách 

hành chính của tỉnh năm 2022 hoàn thành 

đúng tiến độ.

- Sở Tài chính được UBND tỉnh

giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ

Cải cách tài chính công, gồm: 11

nhiệm vụ;

- Kết quả: 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.

Các sở, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện

Định kỳ hàng 

quý, 06 tháng 

và năm theo 

hướng dẫn 

của Sở Nội 

vụ.

Hàng quý

Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa theo thẩm 

quyền hoặc đề nghị Bộ, ngành Trung ương 

cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên 

quan đến hoạt động kinh doanh, kiến nghị 

loại bỏ các quy định không hợp pháp, hợp lý 

đối với từng lĩnh vực theo Kế hoạch ban 

hành kèm theo Quyết định số 98/QĐ-UBND 

ngày 20/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

 - Sở Tài chính đã tiến hành rà 

soát và báo cáo UBND tỉnh kết 

quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính tại Văn bản số 

1412/STC-VP ngày 09/6/2022.

- Kết quả sau khi rà soát 53 quy 

trình TTHC, Sở Tài chính cắt 

giảm 66 giờ/38 quy trình TTHC.

Sở, ban, ngành, 

UBND cấp 

huyện

Theo hướng 

dẫn của Văn 

phòng UBND 

tỉnh

Ngày 

09/6/2022
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Nhiệm vụ 

chung
Nhiệm vụ/Hoạt động cụ thể

Sản phẩm/Kết quả thực hiện Cơ quan

 thực hiện

Thời gian 

hoàn thành 

theo quy 

định

Thời gian 

hoàn thành 

thực tế

Ghi chú

100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

được đánh giá và công khai kết quả đánh giá 

giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

 - Báo cáo số 696/BC-STC ngày 

09/3/2022 về việc đánh giá việc 

giải quyết thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông Quý I/2022; Báo cáo số 

1461/BC-STC ngày 15/6/2022 về 

việc đánh giá việc giải quyết thủ 

tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông Quý 

II/2022

Sở, ban, ngành, 

UBND cấp 

huyện, UBND 

cấp xã

Thường 

xuyên
Hàng quý
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Nhiệm vụ 

chung
Nhiệm vụ/Hoạt động cụ thể

Sản phẩm/Kết quả thực hiện Cơ quan

 thực hiện

Thời gian 

hoàn thành 

theo quy 

định

Thời gian 

hoàn thành 

thực tế

Ghi chú

Triển khai thực hiện có hiệu quả việc cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

theo quy định.

- Số hồ sơ thủ tục hành chính đã 

tiếp nhận ở mức độ 3 là 08 hồ sơ 

thuộc Lĩnh vực quản lý công sản 

(mua hóa đơn bán lẻ).

- Số hồ sơ thủ tục hành chính 

được giải quyết ở mức độ 3 là 08 

hồ sơ thuộc Lĩnh vực quản lý công 

sản (mua hóa đơn bán lẻ).

- Số hồ sơ thủ tục hành chính đã 

tiếp nhận ở mức độ 4 là 289 hồ sơ;

 - Số hồ sơ thủ tục hành chính 

được giải quyết ở mức độ 4 là 289 

hồ sơ

- Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ 

bưu chính công ích: 0

- Số hồ sơ được trả qua dịch vụ 

bưu chinh công ích: 0

 

 Các sở, ban, 

ngành; UBND 

cấp huyện

Định kỳ theo 

quy định

Số liệu Quý 

III (chốt từ 

ngày 

15/6/2022 - 

14/9/2022)
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Nhiệm vụ 

chung
Nhiệm vụ/Hoạt động cụ thể

Sản phẩm/Kết quả thực hiện Cơ quan

 thực hiện

Thời gian 

hoàn thành 

theo quy 

định

Thời gian 

hoàn thành 

thực tế

Ghi chú

Thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự 

nghiệp công lập theo lộ trình tại Quyết định 

số 1584/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổng thể kiện 

toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

khối nhà nước trên địa bàn tỉnh.

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 công lập thuộc Sở

vân tiếp tục thực hiện theo Quyết

định số 512/QĐ-UBND ngày

07/4/2020 của UBND tỉnh.

Các sở, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện

7/2022

Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh theo hướng dẫn 

của bộ, ngành Trung ương.

Sở Tài chính đã xây dựng dự thảo 

gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh 

ban hành Quyết định

Các sở, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện

Đang chờ 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh
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Nhiệm vụ 

chung
Nhiệm vụ/Hoạt động cụ thể

Sản phẩm/Kết quả thực hiện Cơ quan

 thực hiện

Thời gian 

hoàn thành 

theo quy 

định

Thời gian 

hoàn thành 

thực tế

Ghi chú

Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả 

biên chế công chức trong các cơ quan, số 

lượng người làm việc tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định.

 - Báo cáo số 1176/BC-STC ngày 

14/5/2022 về kế hoạch biên chế 

công chức Sở Tài chính năm 

2022;

- Kế hoạch số 1098/KH-STC ngày 

05/5/2022 về kế hoạch số lượng 

người làm việc và hợp đồng lao 

động trong đơn vị sự nghiệp năm 

2023

Các sở, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện

Thường 

xuyên trong 

năm 2022

Thường 

xuyên

 Thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế 

theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 

10/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-

CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ.

Không

Các sở, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện

Thường 

xuyên trong 

năm 2022

Thường 

xuyên

Không 

phát sinh

Xây dựng Đề án vị trí việc làm; xây dựng 

khung năng lực của từng vị trí việc làm làm 

cơ sở để tuyển dụng, bố trí cán bộ, công 

chức, viên chức theo hướng dẫn của Bộ, 

ngành Trung ương.

Không

Các sở, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện

Sau khi có 

Thông tư 

hướng dẫn  

của Bộ, ngành 

Trung ương

Khi có văn 

bản hướng 

dẫn

Chưa có 

văn bản 

hướng 

dẫn của 

cấp trên
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Nhiệm vụ 

chung
Nhiệm vụ/Hoạt động cụ thể

Sản phẩm/Kết quả thực hiện Cơ quan

 thực hiện

Thời gian 

hoàn thành 

theo quy 

định

Thời gian 

hoàn thành 

thực tế

Ghi chú

Tiếp tục sắp xếp số lượng cấp phó của các 

phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc các cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo 

phương án đã ban hành.

Báo cáo số 358/STC-VP ngày 

14/02/2022

Các sở, ban, 

ngành, UBND 

cấp huyện

Năm 2022
Khi có văn 

bản yêu cầu

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, cử cán bộ, công 

chức đi học sau đại học theo Kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2022 

đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, 

qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng và đạo 

đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Đào tạo sau đại học đối với cán 

bộ, công chức, viên chức: 0 

- Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính 

trị đối với cán bộ, công chức: 0;

- Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính 

trị đối với viên chức: 0.

- Bồi dưỡng theo chức vụ lãnh 

đạo, quản lý đối với cán bộ, công 

chức: 0 người;

-  Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ: 01 người; 

- Bồi dưỡng tin học: 0 người 

- Bồi dưỡng ngoại ngữ: 0 người 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

cấp huyện

Theo Kế 

hoạch số 49-

KH/TU ngày 

22/11/2021 

của Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy

Khi có văn 

bản 
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Nhiệm vụ 

chung
Nhiệm vụ/Hoạt động cụ thể

Sản phẩm/Kết quả thực hiện Cơ quan

 thực hiện

Thời gian 

hoàn thành 

theo quy 

định

Thời gian 

hoàn thành 

thực tế

Ghi chú

Tổ chức triển khai báo cáo thông qua Hệ 

thống thông tin báo cáo của Văn phòng 

Chính phủ và Hệ thống thông tin báo cáo 

tỉnh Ninh Bình.

Sở Tài chính tổ chức thực hiện  

theo đúng quy định khi có phát 

sinh

Sở, ban, ngành;

Cơ quan Trung 

ương đóng trên 

địa bàn tỉnh.

Theo quy 

định từng chế 

độ báo cáo

Theo yêu cầu 

khi có phát 

sinh
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