
TT Nội dung Nhiệm vụ Sản phẩm Phòng chủ trì Phòng phối hợp
Thời gian 

thực hiện
Ghi chú

I Cải cách thể chế
Chủ trì xây dựng VBQPPL có liên

quan đến lĩnh vực quản lý

Nghị quyết của

HĐND và

Quyết định

UBND tỉnh

Các phòng thuộc Sở
Các Sở ngành liên

quan
Năm 2022

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi

bỏ, công bố mới các TTHC thuộc thẩm

quyền giải quyết của Sở

Quyết định của

Chủ tịch UBND

tỉnh

Các phòng thuộc Sở Văn phòng Sở
Thường 

xuyên

Cắt giảm thời gian giải quyết đối với

TTHC Quyết định thanh lý tài sản

công từ 30 ngày làm việc (trong đó

thời gian giải quyết của Sở Tài chính

là 21,5 ngày và thời gian giải quyết

của UBND tỉnh là 8,5 ngày) xuống còn 

27 ngày làm việc (trong đó thời gian

giải quyết của Sở Tài chính là 18,5

ngày và thời gian giải quyết của 

Quyết định của

Chủ tịch UBND

tỉnh

Phòng Quản lý Giá và

Công sản
Văn phòng Sở Năm 2022

Tiếp tục rà soát các TTHC thường

xuyên có phát sinh hồ sơ để nâng từ

mức độ 2 lên mức độ 4

Quyết định của

Chủ tịch UBND

tỉnh

Phòng Tài chính doanh

nghiệp - Tin học, Phòng

Quản lý Giá và Công sản

Văn phòng Sở
Thường 

xuyên

Tham mưu UBND tỉnh ban hành chức

năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính Bình

Định 

Quyết định của

Chủ tịch UBND

tỉnh

Văn phòng Sở
Các phòng thuộc

Sở

Khi có quy 

định của Bộ 

Tài chính

Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp,

tinh gọn tổ chức bộ máy tổ chức của

cơ quan theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Sở
Các phòng thuộc

Sở
Năm 2022

IV Cải cách chế độ công vụ

Xây dựng và tổ chức triển khai thực

hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng

CBCC năm 2022

Kế hoạch Văn phòng Sở
Các phòng thuộc

Sở
Năm 2022

Cải cách thủ tục hành chínhII

III

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-STC ngày      tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính)

SỞ TÀI CHÍNH

Cải cách tổ chức bộ máy



TT Nội dung Nhiệm vụ Sản phẩm Phòng chủ trì Phòng phối hợp
Thời gian 

thực hiện
Ghi chú

Triển khai thực hiện Nghị định số

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài

chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Phòng Tài chính Hành

chính sự nghiệp

Các phòng thuộc

Sở
Năm 2022

Tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi

các ĐVSNCL thành Công ty cổ phần

sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

về chuyển ĐVSNCL thành Công ty cổ 

Quyết định của

Chủ tịch UBND

tỉnh

Phòng Tài chính Hành

chính sự nghiệp
Phòng TCDN-TH

Theo lộ

trình được

UBND tỉnh

phê duyệt

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có

liên quan xây dựng giá dịch vụ sự

nghiệp công lập theo các quy định,

hướng dẫn của Trung ương. 

Phòng Tài chính Hành

chính sự nghiệp

Các cơ quan, đơn

vị có liên quan
Năm 2022

Tiếp tục thực hiện việc ứng dụng công

nghệ thông tin trong quản lý điều hành

về lĩnh vực tài chính: Hệ thống thông

tin quản lý Ngân sách và Kho bạc

(Tabmis), hệ thống phần mềm quản lý

vốn đầu tư; hệ thống Văn phòng điện

tử 5.0; nâng cao chất lượng của trang 

Phòng Tài chính doanh

nghiệp - Tin học 

Các phòng thuộc

Sở

Thường 

xuyên

Tiếp tục theo dõi, quản lý vận hành

các phần mềm: Chế độ báo cáo định

kỳ theo Quyết định số

38/2020/QĐUBND ngày 21/7/2020

của UBND tỉnh; phần mềm quản lý

ngân sách, phần mềm cơ sở dữ liệu giá

địa phương. Tiếp tục triển khai Hệ

thống hội nghị truyền hình trực tuyến 

Phòng Tài chính doanh

nghiệp - Tin học

Các phòng thuộc

Sở
Năm 2022

V Cải cách tài chính công

Xây dựng và phát triển

chính quyền điện tử
VI
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