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Ninh Bình, ngày        tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính,  

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện  

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022   

 
 

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình 
 

Thực hiện Văn bản số 1305/VPUBND-VP7 ngày 01/12/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông năm 2022. 

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

cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 

2022 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 15/12/2022), như sau: 
 

           I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

Nhận thức rõ ý nghĩa tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính là việc xem xét, đánh giá theo dõi, bảo đảm tính khả thi của quy định về 

thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ 

chức thực hiện thủ tục hành chính, ngay từ những tháng đầu năm 2022, Sở Tài 

chính đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm soát TTHC 

năm 2022 tại các phòng chuyên môn thuộc các lĩnh vực như: Quản lý Giá, Quản 

lý công sản, Tin học – thống kê, Tài chính doanh nghiệp. Theo đó, Lãnh đạo Sở 

thường xuyên quán triệt, phổ biến các văn bản của cấp trên về công tác kiểm 

soát TTHC, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của 

công tác kiểm soát TTHC trong tình hình hiện nay.  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Tài chính tiếp tục phân công 01 đồng chí 

Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác kiểm soát TTHC và 01 chức làm đầu mối 

kiểm soát TTHC của Sở Tài chính. 
 

2. Đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính quy định tại dự 

thảo văn bản QPPL 

Trong năm 2022, Sở Tài chính không được giao xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật có quy định về TTHC nên không thực hiện việc đánh giá tác 

động thủ tục hành chính (Chi tiết theo Biểu số II.01b/VPCP/KSTT). 
 

 3. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo văn bản QPPL 

Trong năm 2022, Sở Tài chính không được giao xây dựng văn bản 

QPPL luật có quy định về TTHC (Chi tiết theo Biểu số II.02c/VPCP/KSTT 

đính kèm). 
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4. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC  

Sở Tài chính thực hiện đúng các quy định về việc công bố, công khai 

danh mục và quy trình thực hiện TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

quản lý nhà nước của Sở Tài chính đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định 

số 717/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 và Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 

16/6/2022. Việc công khai, niêm yết thủ tục hành chính của Sở Tài chính được 

thực hiện đầy đủ, đúng quy định: 100% TTHC 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. Theo đó, tổng số TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở là 33 TTHC (DVCTT mức độ 3 là 02 

TTHC; DVCTT mức độ 4 là 31 TTHC), gồm: 03 TTHC thuộc lĩnh vực giá; 25 

TTHC thuộc lĩnh vực công sản; 01 TTHC thuộc lĩnh vực Tin học -Thống kê; 04 

TTHC thuộc lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp, cụ thể: 

- Tổng số quyết định công bố TTHC: 0 (Hiện tại, Sở Tài chính đang thực 

hiện theo Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 và Quyết định số 

540/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh) 

- Tổng số VBQPPL có quy định TTHC được công bố: Không. 

- Tổng số TTHC được công bố, công khai: 33 TTHC 

- Tổng số TTHC đang thực hiện trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực quản 

lý của Sở Tài chính: 33 TTHC do Bộ Tài chính quy định (Không có TTHC do 

UBND tỉnh quy định). 
 

(Chi tiết tại Biểu II.03b/VPCP/KSTT đính kèm) 
 

 

5. Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2022 

của UBND tỉnh 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 năm 2022 theo quy định. Theo đó, số TTHC thực hiện rà soát, đánh giá 

năm 2022 của Sở Tài chính là 03 TTHC phát sinh nhiều hồ sơ thuộc lĩnh vực 

quản lý Công sản. 

Thực hiện Văn bản số 372/VPUBND-VP7 ngày 12/4/2022 của UBND 

tỉnh về việc tiếp tục rà soát, cắt giảm, chuẩn hóa, xây dựng quy trình nội bộ, quy 

trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính, Sở Tài chính đã triển khai rà soát, cắt 

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

đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nói trên. Theo đó, Sở Tài 

chính thực hiện rà soát, cắt giảm thời gian thực hiện của 38/53 quy trình nội bộ 

với tổng thời gian cắt giảm là 66 giờ; đồng thời báo cáo và trình UBND tỉnh phê 

duyệt tại Văn bản số 1412/STC-VP ngày 09/6/2022. Đến nay, Sở Tài chính 

được UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại 

Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 16/6/2022. 
 

(Chi tiết tại Biểu II.04/VPCP/KSTT đính kèm) 

http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/
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 6. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 
 

 Sở Tài chính đã thực hiện việc công khai 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: http//sotaichinh.ninhbinh.gov.vn). Đồng thời, thực hiện niêm 

yết bảng tiếp nhận, phán ánh kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ phận 

thường trực (Văn phòng) thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC của Sở. 
 

Trong năm 2022, Sở Tài chính không tiếp nhận được phản ánh, kiến nghị 

nào của tổ chức, công dân về quy định hành chính, hành vi hành chính. 
 

(Chi tiết tại Biểu II.05a/VPCP/KSTT đính kèm) 
 

 

7. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 

15/12/2022) 

Sở Tài chính thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả cho các tổ chức, 

cá nhân tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đảm bảo theo đúng quy 

trình và thời hạn quy định, kết quả cụ thể như sau:  

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 1.248 hồ sơ, gồm: 

+ Số hồ sơ phát sinh trong kỳ: 1.217 hồ sơ (gồm: 914 hồ sơ tiếp nhận trực 

tuyến qua phần mềm của Bộ Tài chính; 132 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến qua dịch 

vụ công của tỉnh; 171 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm PVHCC và không 

có hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính). 

+ Số hồ sơ kỳ trước chuyển sang: 31 hồ sơ đều trong hạn. 

 - Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1.230 hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn 

(không có hồ sơ quá hạn). Tuy nhiên, trong Quý IV/2022 trên Hệ thống dịch vụ 

công của tỉnh thể hiện Sở Tài chính có 02 hồ sơ thuộc lĩnh vực Công sản quá hạn, 

nguyên nhân do: Lỗi hệ thống phần mềm thực hiện chương trình chạy thực nghiệm 

kết nối liên thông với Văn phòng UBND tỉnh (Sở Tài chính đã báo cáo trực tiếp 

Văn phòng UBND tỉnh xử lý trên hệ thống). 

- Số hồ sơ đang giải quyết: 18 hồ sơ trong hạn, không có hồ sơ quá hạn. 

(Chi tiết theo Biểu II.06a/VPCP/KSTT đính kèm) 
 
 

8. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

8.1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Căn cứ các quy định hiện hành, Sở Tài chính quán triệt, chỉ đạo các phòng 

chuyên môn thuộc Sở thường xuyên tuyên truyền các văn bản của Trung ương 

và địa phương về cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị quyết số 05-

NQ/BCS ngày 10/01/2019 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Kế hoạch số 

10/KH-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 05-

http://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/
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NQ/BCS ngày 10/01/2019 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thành lập và vận 

hành có hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, nhằm tăng cường 

nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các văn bản khác có 

liên quan. Theo đó, các phòng thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động 

triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các quy định hiện hành đến các tổ 

chức, cá nhân biết và thực hiện theo quy định. 
 
 

8.2. Kết quả triển khai thực hiện 

8.2.1. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính 

Căn cứ chức năng, nhiêm vụ UBND tỉnh giao, Sở Tài chính tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm các quy định của UBND tỉnh về cơ chế một cửa, một của 

liên thông trong giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực của Sở, như: Quyết định số 

540/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính, thẩm quyền giải quyết của 

các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định 

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

dịch vụ công trục tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công 

tỉnh Ninh Bình. 

Về việc cử công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh: Thực hiện Văn bản số 621/VPUBND-PVHCC ngày 26/8/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính cử 01 công chức chính thức và 02 công chức 

dự phòng làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tại Văn bản số 

1990/STC-VP ngày 30/8/2021 và Văn bản số 2007/STC-VP ngày 11/8/2022.  

Hiện tại, Sở Tài chính đang thực hiện 53 quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở theo Quyết định số 

540/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh (gồm: 35 quy trình TTHC 

thuộc cấp tỉnh và 18 quy trình TTHC thuộc cấp huyện) được công khai, cập nhật 

trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông theo quy định. 
 

8.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin để công bố, công khai thông tin giải 

quyết TTHC 

Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Ninh 

Bình cập nhật, công khai 100% TTHC của Sở cung cấp trên Cổng dịch vụ công 

và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh để thực hiện việc công bố, công 

khai thông tin giải quyết TTHC theo quy định, trong đó có tỷ lệ giải quyết hồ sơ 

trước hạn, đúng hạn. 
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8.2.3. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công và Hệ 

thống một cửa điện tử của tỉnh 

Hiện nay, Sở Tài chính đã thực hiện cung cấp 33 TTHC thuộc 04 lĩnh vực 

quản lý của Sở thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng 

dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh (gồm: 02 DVCTT mức độ 3, 

31 DVCTT mức độ 4). Trong năm 2022, Sở Tài chính không có thủ tục hành 

chính thực hiện giải quyết “ 4 tại chỗ ”. 

(Chi tiết theo Biểu II.07b/VPCP/KSTT đính kèm) 
 
 

 

9. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 
 

9.1. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-

CP của Chính phủ 
 

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

về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Kế hoạch số 132/KH-

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

quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 133/KH-UBND 

ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 2955/KH-STC ngày 

30/12/2020 của Sở Tài chính thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu 

lực của Sở Tài chính giai đoạn 2020-2025 theo quy định. 
 

Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Ninh Bình cập 

nhật các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đối 

với 35 quy trình cấp tỉnh, 18 quy trình cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Tài chính theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh tại Quyết định số 

540/QĐ-UBND ngày 16/6/2022.   
 
 

9.2. Tình hình tích hợp dịch vụ công của bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh 

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 
 

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 25/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở 

Tài chính, các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ,  

Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông cập nhật, công khai 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia 32 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Tài chính, gồm: 

- Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp: 04 TTHC (mức độ 4); 

- Lĩnh vực quản lý công sản: 27 TTHC (trong đó: 02TTHC mức độ 3; 24 

TTHC mức độ 4); 

- Lĩnh vực tin học - thống kê: 01TTHC (mức độ 4). 
            

(Chi tiết theo Biểu số II.08/VPCP/KSTT) 
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10. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 
 

Sở Tài chính triển khai và tổ chức thực hiện công tác truyền thông về hoạt 

động kiểm soát TTHC với các nhiệm vụ trọng tâm như: tại cơ quan Sở Tài chính 

được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của Sở như: 

Công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; hướng dẫn 

tổ chức, cá nhân các bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến; nâng cấp giao diện 

Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính để các tổ chức, cá nhân truy cập tìm 

hiểu thông tin, cách thức thực hiện các thủ tục hành chính...Đồng thời tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính 

tại các hội nghị giao ban hàng tháng của cơ quan, đơn vị. 
   

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 
 
 

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương về thực hiện công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC của tỉnh 

Ninh Bình và công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 tại cơ quan Sở 

theo kế hoạch đề ra; 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính theo đúng quy định; 

4. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

về quy định hành chính trong hoạt động của Sở Tài chính theo quy định; 
 

5. Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính 

theo kế hoạch của UBND tỉnh. 
 

 

Trên đây là báo cáo của Sở Tài chính về công tác kiểm soát thủ tục hành, 

triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 
 

Sở Tài chính trân trọng báo cáo! 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (để báo cáo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang Web STC; 

- Lưu: VT. MT/01 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Thăng 
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