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Kinh gui: SO NOi vi
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vic huOng dn báo cáo djnh ks'.
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SO Tài chInh báo cáo kt qua thirc hin cong tác câi each hành chmnh
näm 2020 nhu sau:
I. TInh hInh t chfrc thijc hin, chi do cãi cách hành chmnh và cong
tác kiêm tra, tuyên truyn cãi each hành chinh:
1. V t chirc thlFc hin, chi do cãi each hành chmnh:
Nhm trin khai thxc hin t6t các nhim vit cãi each hành chInh, ngay tr
dâu näm SO dA ban hành cac ké hoach và quán trit thrc hin tai cci quan nhu:'
Kê hoch kiêm soát thu tiic hãnh chInh và truyên thông ye hoat dng kiêm soát
thu tue hàrih chinh nAm 2020; Kê hoach cái each hãnh chInh näm 2020; Kê
hoach ye duy trI áp d%lng và câi tiên h thông quân 1 chat ltrçmg ISO nim
2020. Dông thOi, ban hành van ban chi dao ye vic thirc hin mt so nOi dung
thAm cái thin chi so cái each hành chInh cUa SO; day math thrc hin djch vi
cong quOc gia, ke hoach cái thin chi so (PCI) cUa tinh; dang k tãi khoán trên
nên tang trao dôi djnh danh din tCr cüa cong djch vii cong quOc gia cüa can bO
cOng chüc, vien chüc; chi dao ye vic thng cumg cong tác tuyên truyên ye
lông dài djch vi cong 1022. Tong kêt Chucmg trInh tong the câi each hành
chInh nha nixOc giai doan 2011-2020 và day math thông tin tuyên truyên thirc
hin Chucmg trInh tong the cai each hành chInh thà nuOc.
- Cong tác th chüc thirc hin cái cách hành chIth tai cci quan dixçc quan
tam th?c hin, thuOng xuyên don doe thàc thO cong chüc th?c hin tOt nhirn
vi duçic giao, phôi hçTp tot giCa các phông thuc SO trong cong tác giãi quyêt
thu tiic hành chinh; 1th dao cong chuc tIch circ dixa tin, bài tuyên truyên ye
cOng tác cãi cách hành chIth trên Trang Thông tin din tO cüa ci quan2.

'KR so 91/KH-STC, ngày 14/01/2020 và truyn thông và hot dng kim soát UHC. 1(11 sO 92/KH-STC,
ngày 14/01/2020 ké hoch CCHC. KH sO 85/KH-STC, ngày 13/01/2020 v duy tn và cài tin chat lucing ISO.
Cong van sO: 379/STC-VP, ngày 28/2/2020 v cal thin chi sO CCHC. Cong van sO: 1009/STC-VP, ngày
07/5/2020 ye tuyen truyOn TOng dài 1022. Công vAn sO: 76/Bc-SIC, ngày 14/5/2020 v chucmg trinh tOng the
CCHC nba ntr&c giai don 2011 - 2020. Cong vAn sO; 2527/STC-VP, ngày 19/10/2020, tuyCn truyen tOng kOt
10 nAm thrc hiOn chirong trinh tOng thO CCHC nhà nurc.
2 Thc hin viet 38 bàn tin CCHC trén Trang web cOa Sä; 01 tin CCHC duqc dAng tren Trang CCHC cOa Tinh
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- Trong nàm, thirc hin D an chuyn giao giai doan 3 (m rng) theo
Quyt djnh s 1469/QD-UBND-HC ngày 21 tháng 9 näm 2020 cüa UBND tinh
Dng Tháp, S dä bàn giao vic tip nhtn ho s và trã kêt qua thue lTnh vi,rc
giái quyt cUa ngành cho Buu din tip then. Dôi vOi cong tác nay, S duy trI
thiRmg xuyen cong tác huàng dan, chuyên giao trrc tiêp cho nhân viên Bixu
din, dn nay vic thirc hin tiêp nhn ho sci và trâ kêt qua cüa nhân viên Bixu
din phii trách TTHC thuc linh vrc cüa ngânh duçic thirc hin tot.
2. V kiêm tra cãi cách hành chInh:
- Thirc hin k hoch s: 811/KH-STC ngày 14 tháng 4 nàm 2020 cüa Si
Tài chInh ye vic kiêm tracãi each hành chInh các phông näm 2020, Sâ dà
thành 1p To kiêrn tra và tiên hành kiêm tra 5/8 phông thuc Sâ, dam báo dat
100% kê hoach dé ra.
- NhIn chung, qua d9't kim tra các phOng du thirre hin t& nhim Vu
duçic giao, giãi quyêt cong vic dung thji gian quy djnh, tuy nhiên ben canh
nhcrng mt dat dixcic vn con mt so han chê nhu: Vic sap xêp ho so chua
dixçic g9n gang, ngän nap, vic xü 1 van bàn trên phân mém chua duc tot.
- Qua dcit kim tra Länh dao Sâ dä Co van bàn chi do khc phic nhng
ton tai, han chê trong vic giài quyêt thU tiric hành chinh tai dcin vj.
3. V cong tác tuyên truyn cal cách hành chInh:
- Cong tãc tuyên truyn v cãi cách hành chInh luon ducie Länh dao Sâ
quan tam chi dao thiRmg xuyen trong các cuc h9p, nhäm kjp thai tiép nhn va
chân chinh nhUng biêu hin tiêu crc, nhUng nhiêu eUa cOng chirc trong thurc thi
cong vu. Thirrc hin thông báo cOng khai thông tin, dja chi, so din thoai diz?mg
day nóng tiêp then phàn ánh kiên nghj cUa Van phOng S trên Trang thông tin
din ti.'r cUa cc quan. Quán trit can b cong chirc tich curc tham gia diêu tra xã
hi hçc do luing sur hài lông ye sur phiic vu hành chInh näm 2020 khi có yéu
cau.
- Thirrc hin tuyên truyn cong tác cái cách hành chInh thông qua vic
niêm yet Cong khai các thU tiic hành chInh tai ban tin nOi b cUa ca quan và
cOng bO các thu tine hành chInh trên Trang web cUa Sâ và Trans web cUa Trung
tam Kiên soát TTHC và phic vii Hành chInh cOng tinh. Két nôi day manh 1rng
dung cOng djch vn cong quOc gia, tOng dài Thông tin djch vii cong 1022 tinh
DOng Tháp den to chUc, cá nhân.
- Cong tác cãi cách hành chInh duc tuyen truyn dn t chirc, Ca nhân
chU yu bang hInh thUc viêt tin dàng trên trang Thông tin din tir cUa cci' quan,
thông qua phiéu khào sat sir hài lông cUa ngu?i dan duqc gUi triTe tiêp tai Bô
phn mt cUa dê gUi den to chUc, cá nhân; tuyên truyên huàng dn sU dung
djch vii cong trtrc tuyên thông qua nhiêu hInh thUc thIch hcp.
II. TInh hlnh giãi quyt thu tilc hänh chInh ti B phn Tip nhn Va
trã kt qua:
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- Sâ trin khai kjp thai và thuc hin các quy djnh v cong tác cãi each
hành chInh, tiêp nhn và giái quyêt thu tic hânh chInh dUng trinh tr và thai
gian theo quy djnh, thuing xuyen cp nht rà soát các van bàn quy djnh ye thU
tiic hành chInh, tuyên truyên thU tiic hành chInh qua djch vii buu chmnh cong
ich, djch vu cOng trrc tuyên.
- Cong tác giái quyt thu tic hành chInh cho các co quan, &m v, du
thirc hin theo dUng quy djnh ye thU tiie hành chInh. Tr dâu nàm den nay dA
tiêp nhn và giái quyêt 1.2 16 ho so, c the nhii sau:
+ S h so mi tip nhn: 1.190 h so.
+ S h so tir kt báo cáo truâc chuyn sang: 26 h so.
Kt qua giài quyt TTHC:
- S h so dãgiài quy&là: 1.182 h so.
- S h so dang giái quyt là: 34 h so (chua dn han).
- S h so qua han: 0 h so.
- T l giãi quyt h so dUng hn dt 100%.
III. Kêt qua thrc hin cong tác CCHC:
(Phii liic dInh kern)
IV. Mt du'qc, khó khän, vu*ng mac:
1. Mt dirçrc:
- Lãnh do Si thixing xuyen chi d?o các phông, don vj trirc thuc quán
tritcOng chfrc thrc hin nghiêm Quy dnh chê d lam vic và thai gian giãi
quyêt cong vic hành chInh cUa co quan; Quy täc Ung xcr, chuân mirc dao dUe
cOng vii trong thirc thi nhim vi cUa cOng chUc, nhO' 4y trong näm không có
xãy ra trixäng hçip to chUc, cá nhân phãn ánh lien quan cOng tác giãi quyét thu
tiic hành chInh cUa ngành.
- Thu tiic hành chInh thuc thm quyn giái quy& cUa Si duçic kirn soát
chat chë va duçic nêm yet cOng khai, minh bach ye thành phân ho so, thai hn
giái quyêt,... 100% thu tiic hành chInh lien quan den linh vrc quãn 1 cUa ngành
dêu dtxcic tiêp nhn và giãi quyêt kp thii.
- Các van bàn chi do cUa cp trên v cái each hành chInh duac cu th
hOa, do do cong tác cãi cách hành chInh ti co quan dt hiu qua tIch circ, chat
hrng phiic v11 cUa cong chUc ngây càng duc nâng len, thUc trách nhim cao
trong th?c thi cong vii, dà to diêu kin thuan lqi cho các to chUc, cong dan,
den lien h cOng tác, dem den sr hài lông cho tO chUc cOng dan trong thirc hin
thu tic hành chInh.
2. Khó khàn, virO'ng mac:
- Theo dc thu nhim vii chuyen mon cUa ngành nén khOng có thU tiic
hành chInh thirc hin theo hInh thUc lien thông d9c, lien thông ngang gifla các
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ngành cüng cap vâi nhau, do do phân nào cUng ãnh huâng dn chi s châm
diem CCHC cüa don vj.
- Cong tác tuyên truyên vic tip nhn và trã kêt qua qua djch vii Bixu
chInh cong Ich tuy cO thuc hin nhung két qua không cao, do phân lan TTHC
cüa ngãnh chi lien quan den to chirc tren dja bàn tinh, nêu có phát sinh vic giãi
quyêt TTHC các dan vj thng ch9n hmnh thirc ctr cOng chrc di trrc tiép, vi
qua djch vii phãi ton chi phi.
- Phn mm mt cüa din tCr vn cOn thrOng xuyen bj 1i, vn hành chua
thông suôt nên gtp nhiêu khó khàn trong cong tác tiêp nhn ho sa và trã ket
qua.
V. 1(in nghj, d xuãt.
D nghj ngành chuyên mOn tip t11c hoàn thin phn mm mt cira din
tiir và kjp th?yi khàc phiic sir cOphát sinh nhäm darn bão h thông 4n hành
thông suOt. DOng thai, trong thâm djnh két qua châm diem CCHC quan tam
han yêu tO dc thu dôi vâi ngành, lTnh virc.
Trén day là báo cáo cOng tác cãi cách hành chInh näm 2020 cüa Sâ Tài
chInh, xin báo den S Ni vv tong hçip./.
Noi nhân:
-Nhi.r trên;
-Lãnh dao So;
-Lxu: VT, VP/ntkd.
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NgO Thj NgQc Siidng

Phu liic la
Thông kê v s 1iu Cong tác kim tra thirc hin nhim vu
cãi cách hành chInh cüa S& Tài chInh
(Kern báo cáo s '1 S5 /STC- VP ngày A(thang 11 nãrn 2020 cüa So Tài chInh)

STT

S co quail, don v du'çc
kiêm tra/tng s co quan,
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Don vl trirc
thuc sv
(nu co)

So van de chtra
xir 1 xong tn k'
trirrc dã diroc
XII

hoat

Kim tra v thirc hin nhim v,i phân cp
quãn 1 nhà nuàc
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Kim tra thirc hin vic áp diing H thng
chAt hrçing theo Tiêu chuAn quc gia ISO
9001:20 15
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Phu hc 2
Thông kê s6 Iiu v cong tác xay drng và t chfrc thuc hin
van ban quy pham pháp 1ut
(Kern báo cáo sd ,1 /STC- VP ngàyATtháng 11 nãrn 2020 cza Sà Tài chInh,)
STT
1
-

Ni dung thong kê
KtI qua ban han/i van bàn quy
p/z(im p/tap 1ult (VBQPPL) cüa c7
quan
S VBQPPL da dtiçc ban hành trong
kS' báo cáo
S VBQPPL dixçic ban hành dung
tin d d d ra
S VBQPPL duçc ban hành dung
quy trInh, thu ti1c theo quy djnh

Tong s

13
13
13

2

Kkm Ira, xw lj VBQPPL

-

S van ban dã kim tra theo thm
quyên cüa c quan, dja phixcing trong
k' báo

6

-

S van ban phát hin trái pháp 1ut

0

-

S van ban trái pháp 1ut dã duqc xir
1)'
S van ban trái pháp luat chira xU 1
xong tr k' truâc dä duçic xCr 1 trong
k' báo cáo
Rà soál VBQPPL
S6 VBQPPL phái rà soát trong k'
báo cáo
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-

-

So van ban duçic de ngh xu ly sau ra
soát

-

S van ban d dtrçc xü I sau rà soát
trong kS' báo cáo

-

S VBQPPL chua xCr 1 xong cüa k
báo cáo truàc dã duqc xir 1

Ghi chñ

Kim tra, dè xut kéo dài thii gian
thc hin do chua có co si ban hành
VB QPPL thay the

o

0

2
Cong vAn 21 13/STC-VP ngAy
04/9/2020 cüa Si TAi chInh v viêc
bAn cáo rà soát cAc Nghj quyt lien
quan linh vrc quãn 1 cüa ngành, d
xut këo dai thôi gian thrc hin (dè
xuât xü 1y 06 VB QPPL)

Phu hic lila
Thông kê s lieu v t churc b may, biên chê hành chInh cüa SÔ Tãi chInh
(Kern báo cáo sA /STC-VP ngàyA2r7háng 11 nãrn 2020 cia Sà Tài chInh)

STT

1
2

Cor quan, don vj
hành chInh trirc
thuôc sâ

mon thuoc so
Ten Co quan hành
chmnh tnrc thuôc s&

Tong cong = (1)+(2)

S luqng phông chuyên mon s6 luqng länh dao cp phOng
trrc thuc
và tirclng ducmg

S, luvng biên ch
hành chInh

Tang (+)/giám(-)
so vth kS' báo Tng s
cáo truâc

Thirc hin tinh gián
biên ch

Tang (+)Igiám(-) So 1ung
so vii kS' báo cáo theo K
truOc
hoch näm

Tng s

Tang (+)/giarn(-)
so vâi k' báo cáo
truâc
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Phi? Inc IV
Thng kê s6 1iu v trin khai chInh sách cal each cong chfrc, cong vi
(So' lieu tInh tir ngày 01 tháng 12 nám 2019 dIn ngày 10 tháng 11 nám 202Q)
STT
1

2

3

4

Ni dung thIng kê
S c quan hành chInh dã duçic phê duyt
ban mô tã cong vic và khung näng 1irc V
trI vic lam cüa cong chirc
S dcm vj su nghip cong 1p dã duqc phê
duyt danh miic vj trI vic lam cüa viên
chirc
S don vj sir nghip cong 1p dã duçc phê
duyt ban mô tã cong vic và khung näng
luc vi trI viêc lam cüa vien chirc
S can b, cong chüc, viên chüc duqc dào
tao, bi dung chuyên mon nghip vi
(trong k' báo cáo)

5

S6 can b cp xã dat chun theo quy djnh

6

s cong chi:rc cp xã dat chun v chuyên

Tng s

Ghi chü

01/01

Ghi rö s dcn vi dà duorc
phê duyt/tng s dn vi

01/01

01/01

18 hrçrt

mon nghip vl:i theo quy djnh

s6 krçng can bô, cong chüc C1 xA duçic
7

dào tao, bi dithng chuyên mon nghip vii
(trong k' báo cáo)

Luru : Mi?c s 5,6,7 chi Uy ban nhãn dan cp huyn báo cáo.

Ghi rö s lucvng dat
chun1 Mng s can b
cap xã
Ghi rô s lucrng dat
chun1 t6ng s cong chic
cp xa
Thng kê bao nhiêu
nguii dâ drnc di dào tao.
bi dung (không thng
ké s lut ngithi)

Phu.IucV
A
Thong ke so liçu ye ca each tal chinh cong
A

A

A

•n

f

A

STT

Ni dung thng ké

Tong s

Ghi chü

1

S cor quan hành chinh th%rc hin cor ch tir
chü, tir chju trách nhim v quãn 1 kinh
phi hành chinh

225/232

Giãm do Huyn va doàn th
sap nhp.

2

V s lixçing dan vi sir nghip cong 1p thc
hiêncorchtuchU

807

không thay di

-

S dan vj tu dam bão chi thuing xuyên vã
chi du Ur

6

-

S dan vj tir dam bão chi thi.thng xuyen

46

-

S dan vi ti dam báo mOt phn chi thtrông
xuyên

51

S dan vj ducic nhã nizic dam bâo chi
thithng xuyên

704

S dan vi si nghip cOng 1p dü diu kin
dâ duçic phê duyt D an 4n ditng ca ch
tài chInh nhu doanh nghip (trong k báo
cáo)

0

S ca quan, dan vi thirc hin ti& kim kinh
phi hành chinh, tang thu nhp trong cor
quan.
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Phu luc VIa
Thông kê s Iiu v kt qua trug diing cong ngh thông tin trong hot dung cüa co quan nhä niro'c và
trong cung cap d1ch viii cOng tric tuyn cüa Si Tài chInh
(Sá liçu tInh tic ngày 01 tháng 12 nàm 2019 dên ngày 10 tháng 11 nàm 2020)
Trao di van ban vi giU'a các co
quan hành chinh nhà nu*c

Dich vi cong trirc tuyen mu'c d 3

Trong do
STT
Tng s van
S van
So van bàn
bàn di
..
bàn diên
glây

4.072

4.072

3.192

Tong so
TT'HC dã
cung cap

0

Dch vy cong trirc tuyn mIrc d 4

H so dä tip nhn
Ho so dA tip nh.n
Ghi chti
Tng so
Tip
Tip
Tip nhn
nhàn tai Tip nhn qua TTHC
nhn ti
qua mng
Tong so noi giãi mng hoc djch dä cung Tng s nai giãi
hoc djch vii
cap
quyt
vi buu chInh
quyt
buu chinh
TI'HC
TTHC
0

0

0

6

824

29

795

Phu itic Vila
Thông kê s 1iu v xây dirng, áp thing và duy trI He thong quán ly chat luvng theo
Tiêu chun quôc gia Iso 9001:2015 dôi vói cãc So', ngành tinh
(Kern theo Báo cáo sá I"5 /STC- VP ngày A 1-tháng 1] nám 2020)

So 1irçrng/tng so
quan, don vl

STT

Ni dung thông kê

1

S ca quan, dan vl triic thuc dä cong b ISO

1

2

S ca quan, dan v tnrc thuc th?c hin dung
quy djnh ye áp ding, duy tn ISO
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co

Ghi chü

