
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

        SỞ TÀI CHÍNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số:        /STC-VP                    Bình Định, ngày     tháng 02 năm 2022 
V/v thực hiện các nhiệm 

vụ và giải pháp nâng cao 

Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2022 

                       Kính gửi:  

- Lãnh đạo Sở;   

- Các Trưởng phòng thuộc Sở. 

  

Để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác cải cách 

hành chính của Sở Tài chính năm 2022 và khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 

2021 nhằm nâng cao kết quả Chỉ số cải cách hành chính trong những năm tiếp 

theo; thực hiện các văn bản của UBND tỉnh tại Quyết định số 313/QĐ-UBND 

ngày 26/01/2022 công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các 

cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công văn số 529/UBND-KSTT ngày 

27/01/2022 về việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến công tác cải 

cách hành chính được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2022; 

Giám đốc Sở yêu cầu các Trưởng phòng thực hiện một số nội dung công việc cụ 

thể như sau: 

1. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng triển khai thực hiện tốt 

những nhiệm vụ của Chương trình cải cách hành chính của Sở Tài chính giai 

đoạn 2020-2025, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 quy định tại Kế hoạch 

số 32/KH-STC ngày 01/10/2021 và Kế hoạch số 44/KH-STC ngày 24/12/2021. 

2. Nâng cao Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của 

Sở Tài chính với các giải pháp sau: 

a) Về tiếp cận dịch vụ (Chỉ số hài lòng năm 2021 tăng 5,33% so với 

năm 2020, xếp vị trí thứ 11/17 cơ quan chuyên môn của tỉnh):  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thủ tục hành chính như: gửi 

tờ rơi, hướng dẫn trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan, zalo, thông 

báo hoặc đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị 

được biết. Đồng thời, nâng cấp trang thiết bị và đường truyền dữ liệu để đảm 

bảo giải quyết TTHC trên môi trường điện tử dễ dàng, nhanh chóng nhằm phục 

vụ tốt cho các cơ quan, đơn vị. 

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tọa đàm lồng ghép công tác 

CCHC với các nhiệm vụ khác; hưởng ứng đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu cải cách 

hành chính do các ban, ngành tổ chức. 

b) Về thủ tục hành chính (Chỉ số hài lòng năm 2021 tăng 5% so với 

năm 2020, xếp vị trí thứ 5/17 cơ quan chuyên môn của tỉnh):  
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- Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở thường xuyên rà 

soát, đánh giá, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC về cắt giảm thành phần 

hồ sơ, giấy tờ và thời gian thực hiện, tạo điều kiện các cơ quan, đơn vị dễ dàng 

tiếp cận và thực hiện các TTHC nhanh chóng, tiện lợi nhất, đặc biệt là các 

TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. 

- Tham mưu, đề xuất kịp thời trình cấp có thẩm quyền công bố mới hoặc 

bãi bỏ TTHC theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đăng trên trang thông tin 

của Sở và Cổng thông tin của tỉnh.  

- Phòng Tài chính doanh nghiệp-Tin học và Phòng Quản lý giá công sản 

rà soát các TTHC có phát sinh hồ sơ để nâng TTHC từ mức độ 2 lên mức độ 4. 

c) Về sự phục vụ của công chức (Chỉ số hài lòng năm 2021 giảm 4,44% 

so với năm 2020, xếp vị trí thứ 8/17 cơ quan chuyên môn của tỉnh)  

Trách nhiệm công chức giải quyết TTHC của Phòng Tài chính doanh 

nghiệp-Tin học, Quản lý ngân sách, Tài chính hành chính sự nghiệp, Quản lý giá 

và Công sản, Văn phòng Sở: 

- Phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp nhịp nhàng, chủ 

động, tích cực hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC nhanh nhất, sớm 

nhất, không để hồ sơ tồn đọng, quá hạn. Đồng thời, thái độ phục vụ phải tận tình 

hướng dẫn về quy trình giải quyết TTHC và giải thích cặn kẽ những thắc mắc 

của các cơ quan, đơn vị. Trường hợp giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn phải thực 

hiện xin lỗi các cơ quan, đơn vị theo quy định. 

- Lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC điện tử theo quy định tại Điều 

15 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

tỉnh Bình Định. 

d) Về kết quả giải quyết công việc (Chỉ số hài lòng năm 2021 giảm 

2,22% so với năm 2020, xếp vị trí thứ 5/17 cơ quan chuyên môn của tỉnh): 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực được phân công, phụ 

trách, các Trưởng phòng phải chủ động bám sát nhiệm vụ để tham mưu, đề xuất 

lãnh đạo Sở đảm bảo có hiệu quả, chất lượng và đúng thời gian theo quy định. 

Đồng thời, chủ động phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

để xử lý những công việc có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tham mưu lãnh đạo 

Sở trình cấp có thẩm quyền giải quyết. Đặc biệt, các công việc có quy định về 

thời gian hoàn thành của cấp có thẩm quyền giao.  

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

thực hiện tốt việc áp dụng các phần mềm của Sở Tài chính và ngành Tài chính 

như: Quản lý tiền lương, cơ sở dữ liệu giá tại địa phương, quản lý ngân sách, 

báo cáo định kỳ, quản lý tài sản công,...   

- Sử dụng thời giờ làm việc và kiểm soát công việc đảm bảo hiệu quả, chất 

lượng. Không được bỏ sót, đùn đẩy công việc được giao; thực hiện nghiêm văn 
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hóa công sở; chú trọng văn hóa giao tiếp khi hướng dẫn, giải thích cho các cơ 

quan, đơn vị, người dân và doanh nghiệp về công tác chuyên môn, giải quyết 

các TTHC để nâng cao Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân và tổ 

chức đối với sự phục vụ của Sở Tài chính.  

   đ) Về tiếp nhận và xử lý các ý kiến đóng góp, phản ánh, kiến nghị 

(Chỉ số hài lòng năm 2021 tăng 1,11% so với năm 2020, xếp vị trí thứ 4/17 cơ 

quan chuyên môn của tỉnh): 

- Mỗi công chức phải có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được 

giao. Trong đó, tích cực, chủ động phản ánh, trao đổi thông tin và kịp thời tham 

mưu lãnh đạo phòng, lãnh đạo Sở có văn bản phúc đáp các đề nghị phối hợp giải 

quyết công việc nhằm chấm dứt tình trạng tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo Sở 

quá thời gian quy định để tồn đọng nhiệm vụ, hồ sơ công việc vì các nguyên 

nhân mang tính chủ quan, nhất là liên quan đến tinh thần, thái độ thực thi công 

vụ của công chức. 

- Văn phòng Sở và Phòng Tài chính doanh nghiệp - Tin học thường xuyên 

chủ động theo dõi, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, 

người dân, doanh nghiệp trong hộp thư điện tử của Văn phòng Sở và mục “Hỏi 

đáp” trên Trang thông tin của cơ quan; Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến 

nghị của người dân, doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy 

định tại Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND. 

3. Các phòng thuộc Sở thường xuyên phối hợp với Phòng TCDN-TH kịp 

thời thông tin đầy đủ các nội dung công khai theo quy định của Luật Tiếp cận 

thông tin và Quy chế cung cấp thông tin của Sở Tài chính quy định tại Quyết 

định số 167/QĐ-STC ngày 09/7/2019; viết các tin, bài về công tác CCHC, hoạt 

động của cơ quan trên trang thông tin điện tử của cơ quan để các cơ quan, đơn vị 

tiếp cận đầy đủ, chính xác, minh bạch thông tin về công tác CCHC, hoạt động 

của cơ quan; góp phần nâng cao sự hài lòng của các cá nhân, cơ quan, đơn vị đối 

với Sở Tài chính. 

4. Mỗi công chức được giao nhiệm vụ giải quyết công việc phải có trách 

nhiệm lập hồ sơ công việc dưới dạng điện tử hoặc giấy theo Danh mục hồ sơ, tài 

liệu năm 2022 của Sở Tài chính quy định tại Quyết định số 15/QĐ-STC ngày 

27/01/2022 và Công văn số 681/SNV-CCHCVTLT ngày 07/5/2020 của Sở Nội 

vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung theo Nghị định số 30/2020/NĐ-

CP.  

5. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và Phòng Quản lý ngân sách 

phối hợp các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục đẩy mạnh khả năng tự chủ giai 

đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030 theo lộ trình của UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 4817/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 để gia tăng mức độ tự chủ 

của đơn vị nhằm từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước, 

đảm bảo chỉ tiêu cải cách tài chính công theo kế hoạch của UBND tỉnh phê 

duyệt hàng năm. 
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 Căn cứ các nhiệm vụ công tác và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành 

chính năm 2022, Giám đốc Sở đề nghị các Trưởng phòng phải đề cao trách nhiệm 

nêu gương, gương mẫu thực hiện công tác chuyên môn, CCHC và tăng cường 

công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của mình; tăng cường xây dựng đội ngũ công chức trong 

sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình 

giải quyết công việc. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cấp phòng thiếu 

trách nhiệm để công chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, 

gây phiều hà đối với các cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, 

khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác CCHC của 

cơ quan. 

Giám đốc Sở yêu cầu các Trưởng phòng nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

              

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  
- Như trên;                                                                                              

- Lưu: VT,VP. 

 

 
                                                                                         

                                                                                         Lê Hoàng Nghi 
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