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UBND TỈNH AN GIANG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 1567/BC-STC 

  

An Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2020 

 

 BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính năm 2020  

 

 Căn cứ Kế hoạch số 860/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về Kế 

hoạch cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020, Sở Tài chính đã ban hành Kế 

hoạch số 29/KH-STC ngày 09/01/2020 của Sở Tài chính về Kế hoạch cải cách 

hành chính năm 2020 của Sở Tài chính; 

Thực hiện Công văn số 2013/SNV-CCHC&XDCQ ngày 03/11/2020 của Sở 

Nội vụ tỉnh An Giang về việc tổng hợp báo cáo năm công tác cải cách hành chính 

2020; 

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 

2020 như sau: 

I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA 

1. Triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC): 

Trên cơ sở Kế hoạch số 860/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về 

Kế hoạch CCHC tỉnh An Giang năm 2020; Kế hoạch số 29/KH-STC ngày 

09/01/2020 về Kế hoạch CCHC năm 2020 của Sở Tài chính; Trong đó xác định cụ 

thể các nhiệm vụ trọng tâm trên 06 nội dung CCHC về cải cách thể chế; cải cách 

thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành 

chính. 

 Đồng thời, Sở Tài chính thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời chỉ đạo của 

cấp trên, trên cơ sở các Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở cũng đã ban hành các Kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại đơn vị như: Kế hoạch số 168/KH-STC ngày 

06/4/2020 của Sở Tài chính về tuyên truyền CCHC năm 2020; Kế hoạch số 

268/KH-STC ngày 13/3/2020 của Sở Tài chính về phổ biến, giáo dục pháp luật của 

cơ quan năm 2020; Kế hoạch số 833/KH-STC ngày 22/6/2020 về kiểm tra CCHC 

của cơ quan năm 2020; Kế hoạch số 358/KH-STC ngày 01/4/2020 về việc triển 

khai Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 

12/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao 

hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính năm 2020. Trên cơ sở đó, Sở Tài 

chính đã nghiêm túc thực hiện, phân công cụ thể đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện 

và quy định rõ thời gian báo cáo kết quả hàng quý, năm. 

2. Về công tác chỉ đạo điều hành công tác CCHC: 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC của cơ quan, góp phần nâng cao 

hiệu quả chỉ số năng lực cạnh tranh chung của tỉnh; trong năm 2020, Sở Tài chính 
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đã phân công phụ trách và chịu trách nhiệm trong công tác CCHC tại đơn vị. Đồng 

thời Ban Giám đốc đã chỉ đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ được giao trong công tác CCHC một cách nghiêm túc, toàn diện, sát 

thực tế và đạt hiệu quả. Duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần giữa Ban Giám 

đốc Sở với Trưởng, Phó các Phòng, Ban Giám đốc Trung tâm Thẩm định và Dịch 

vụ Tài chính; Nhằm kịp thời đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các 

Phòng, đơn vị trực thuộc gắn nhiệm vụ CCHC của đơn vị, công khai minh bạch các 

hoạt động công vụ, công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính của cơ 

quan.  

Ngoài ra, còn thực hiện xây dựng kế hoạch phổ biến các văn bản chỉ đạo, điều 

hành về công tác CCHC tại các buổi phổ biến giáp dục pháp luật của cơ quan với 

mục đích nâng cao ý thức chấp hành luật của cán bộ, công chức, viên chức và nội 

dung, hình thức phổ biến sát với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Ngoài ra, còn 

gắn việc thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC vào thi đua khen thưởng tại cơ quan 

hàng năm làm động lực thúc đẩy đội ngũ CBCC hăng say công tác, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao. 

3. Công tác tuyên truyền CCHC: 

Thực hiện Kế hoạch số 168/KH-STC ngày 06/4/2020 của Sở Tài chính về 

tuyên truyền CCHC của cơ quan, lãnh đạo cơ quan thường xuyên quan tâm giáo 

dục chính trị tư tưởng CBCC, VC kết hợp công tác CCHC với học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để CBCC, VC luôn rèn luyện phẩm chất, thay đổi 

lề lối làm việc chuyên nghiệp, giản dị và gần gũi nhân dân tạo sự chuyển biến rõ 

nét trong nhận thức và hành động, đồng thời trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu 

rộng, thường xuyên của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể và thể hiện ý thức tự giác 

học tập, rèn luyện về đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, CCVC trong cơ quan. 

Việc triển khai công tác tuyên truyền CCHC còn được thực hiện lồng ghép 

với Kế hoạch số 268/KH-STC ngày 13/3/2020 về phổ biến, giáo dục pháp luật của 

cơ quan năm 2020, được thực hiện thông qua hình thức Hội nghị triển khai phổ 

biến pháp luật cho toàn thể CBCC,VC trong cơ quan được tổ chức theo định kỳ 

hàng quý. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính các văn bản của 

nhà nước chỉ đạo về công tác CCHC, kiểm soát TTHC nhằm để phổ biến, tuyên 

truyền cho toàn thể CBCC, VC trong cơ quan được biết và thực hiện các chỉ đạo 

theo đúng quy định trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của cơ quan. 

4. Kiểm tra CCHC: 

Thực hiện Kế hoạch số 833/KH-STC ngày 22/6/2020 về kiểm tra CCHC của 

cơ quan năm 2020 trên cơ sở bám sát Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Cải cách hành 

chính tỉnh An Giang. Đồng thời, Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 358/KH-

STC ngày 01/4/2020 về việc triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính 

năm 2020 nhằm triển khai quán triệt cho đội ngũ CBCC,VC nâng cao ý thức trách 
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nhiệm và thực hiện tốt công tác CCHC gắn với việc thực hiện học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư 

tưởng, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và xã hội. 

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC của cơ quan đã nâng cao được ý 

thức trách nhiệm và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của CBCC, VC cơ 

quan cũng như khắc phục hạn chế trong việc thực hiện công tác CCHC trong thời 

gian tới. 

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Cải cách thể chế: 

a) Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan:  

Trong năm 2020, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 Quyết 

định quy phạm pháp luật: 

- Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh quy định 

giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Thoại 

Sơn, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh Quy 

định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Quy định 

giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước 

rỉ rác) tại Hố chôn lấp rác hợp vệ sinh Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. 

- Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Quy 

định giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại trạm xử lý nước rỉ rác Kênh 10, 

thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. 

- Đồng thời, Sở Tài chính đang trình UBND tỉnh Tờ trình số 1492/TTr-STC 

ngày 09/11/2020 về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức đấu giá 

quyền khai thác, kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa tại bến khách ngang 

sông trên địa bàn tỉnh An Giang. 

b) Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật: 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-STC ngày 03/01/2020 về công tác kiểm tra, rà 

soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Kế hoạch số 187/KH-STC ngày 

26/02/2020 về việc triển khai công tác pháp chế của Sở Tài chính, qua kiểm tra rà 

soát, kết quả trong năm 2020 có 03 văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Sở 

Tài chính đã hết hiệu lực hoàn toàn, kết quả rà soát được thể hiện tại Báo cáo số 

966/BC-STC ngày 13/7/2020 của Sở Tài chính. 

2. Cải cách thủ tục hành chính: 

a) Tuyên truyền, niêm yết công khai thủ tục hành chính:  

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về 
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việc hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tài chính đã xây 

dựng Kế hoạch số 1857/KH-STC ngày 31/12/2019 về kiểm soát thủ tục hành chính 

và hoạt động truyền thông của cơ quan năm 2020 và kế hoạch số 57/KH-STC ngày 

15/01/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020. Thường xuyên theo 

dõi, cập nhật văn bản hướng dẫn của cấp trên để kịp thời thực hiện và báo cáo định 

kỳ theo quy định. 

Tiếp tục tăng cường việc thực hiện về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, Sở Tài chính đã thực hiện công khai 

bộ thủ tục hành chính của cơ quan qua các hình thức: 

 - Niêm yết bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan 

tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. 

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan tại địa chỉ: 

http://sotaichinh.angiang.gov.vn.  

Đến thời điểm báo cáo cơ quan chưa nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị về 

quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. 

b) Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 

Hiện nay Sở Tài chính đang thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa cho 29 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở theo các Quyết 

định: Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 14/10/2016; Quyết định số 3690/QĐ-

UBND ngày 12/12/2017; Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 03/4/2018; Quyết 

định số 998/QĐ-UBND ngày 07/5/2018; Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 

06/9/2018; Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 09/11/2018; Quyết định số 

2138/QĐ-UBND ngày 04/9/2019; Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 04/9/2019; 

Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 26/3/2020; Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 

20/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. 

Tổng số 29 TTHC đều được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ Hành chính công 

tỉnh, Sở Tài chính đang tiếp tục rà soát, cập nhật các thủ tục mới ban hành, điều 

chỉnh, bổ sung, bãi bỏ để thực hiện chuẩn hóa theo các Quyết định của Bộ Tài 

chính.  

Đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: Trong tổng số 29 TTHC, có: 

- TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: 01 thủ tục; 

- TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: 01 thủ tục; 

- Đang trình UBND tỉnh đề xuất thêm TTHC thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3: 03 thủ tục; 

Kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong năm 

2020 (tính đến ngày 10/11/2020) là 386 hồ sơ trong đó có 305 hồ sơ được tiếp nhận 

và trả kết quả trực tuyến và được trả kết quả đầy đủ, kịp thời theo đúng thời gian 

quy trình thủ tục đã xây dựng, không phát sinh hồ sơ quá hạn và hồ sơ tồn đọng quá 

hạn chưa xử lý.  

http://sotaichinh.angiang.gov.vn/
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Thực hiện Kế hoạch số 329/KH-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về 

thực hiện việc giám sát và công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ liên 

quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trong năm 2020 (tính đến hết tháng 

10/2020) đã giải quyết 303 hồ sơ thủ tục hành chính và 21 văn bản cho doanh 

nghiệp và nhà đầu tư.  

 3. Công tác cải cách tổ chức bộ máy: 

 a) Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy Sở Tài chính và đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc: 

Trên cơ sở Quyết định số 53/3019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

38/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Tài 

chính đang thực hiện ổn định, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Chương trình 

hành động số 19-Ctr/TU của Tỉnh Ủy An Giang. Theo đó, hiện nay Sở tài chính đã 

triển khai công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy đúng theo quy định phù hợp với Đề án 

đã được phê duyệt tại Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND 

tỉnh. 

 Tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tài chính đến thời điểm báo 

cáo là 80 người, bao gồm: Sở Tài chính: 58 người (trong đó: biên chế 54; hợp đồng  

theo NĐ 68/NĐ-CP 04); Trung tâm thẩm định và Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở 

Tài chính: 22 người. Trong năm 2020, đã thực hiện các nhiệm vụ trong công tác 

sắp xếp, tổ chức cán bộ, cụ thể: 

- Công tác bổ nhiệm, quy hoạch: trong năm 2020, đã thực hiện bổ nhiệm 03 

người (02 công chức và 01 viên chức); bổ nhiệm lại: 01 viên chức; Thống nhất 

danh sách quy hoạch đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và 

tương đương: 11 người. 

- Công tác tuyển dụng công chức: 04 công chức, được sắp xếp vào các vị trí 

phù hợp (Quản lý ngân sách: 01 công chức; Quản lý Giá Công sản: 01 công chức; 

Văn phòng Sở: 02 công chức). Đồng thời, lập thủ tục tiếp nhận công chức từ nơi 

khác chuyển đến 03 người, đã chuyển đến 01 người còn lại 02 người đang chờ ý 

kiến của cơ quan quản lý công chức và làm thủ tục chuyển công tác cho 01 công 

chức nghỉ việc theo nguyện vọng và 01 công chức chuyển công tác về Phòng Tài 

chính Kế hoạch huyện Chợ Mới. 

- Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo lộ trình đến năm 2021 đã được 

UBND tỉnh phê duyệt đề án: trong năm 2020, đã thực hiện thủ tục cho nghỉ việc 

theo Nghị định 46 đối với 01 công chức; thực hiện chế độ nghỉ hưu theo chế độ đối 

với 01 công chức; Đã thực hiện điều động, chuyển đổi 03 vị trí lãnh đạo, quản lý 

theo Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan. 

 b) Công tác kiểm tra, đánh giá tổ chức hoạt động bộ máy: 
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 Để góp phần hoàn thành nhiệm vụ quản lý ngân sách nhà nước theo tinh thần 

Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ, Sở đã ban hành Quyết 

định số 1776/QĐ-STC ngày 24/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch thanh tra năm 

2020, Quyết định số 898/QĐ-STC ngày 30/6/2020 về việc điều chỉnh Kế hoạch 

Thanh tra tài chính năm 2020, trong đó, số cuộc thanh tra, kiểm tra về tài chính 

năm 2020 là 06 cuộc. Tính đến thời điểm báo cáo, đã triển khai 06/06 cuộc thanh 

tra, kiểm tra. Trong kỳ đã ban hành 06 kết luận thanh tra (gồm 02 kết luận thuộc kế 

hoạch năm 2019 và 04 kết luận thuộc kế hoạch năm 2020) và trình UBND tỉnh kết 

quả cấp trùng thẻ Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020. 

4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

của cơ quan: 

Thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, năng lực công tác của đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan, Sở 

đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-STC ngày 13/02/2020 về Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2020 của Sở Tài chính. Trong năm 2020, Sở đã thực hiện đăng ký, đề 

cử 106 lượt CBCC,VC tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lý 

luận chính trị. 

Ngoài ra, từ đầu năm 2020 đến nay đã phối hợp các phòng tổ chức 04 lớp đào 

tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán, 

nghiệp vụ về đầu tư xây dựng cho 853 lượt CBCC, VC là kế toán các cơ quan, đơn 

vị trong tỉnh tham dự. 

5. Cải cách tài chính công:  

a) Về tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 

17/10/2005; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; 

Thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Thực hiện cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm đối với tổ chức sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác theo Nghị 

định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ: 

Sở Tài chính đã tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh có Báo cáo số 94/BC-UBND 

ngày 27/02/2020 về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với cơ quan 

hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang và Báo cáo số 95/BC-

UBND ngày 27/02/2020 về tình hình thực hiện cơ chế tài chính đối với các đơn vị 

sự nghiệp công lập tỉnh An Giang năm 2019, báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ theo 

quy định. 

Đã hoàn thành Kế hoạch thực hiện trong Quý I năm 2020. 

- Về báo cáo tình hình thực hiện năm 2020: 

Theo quy định tại Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 

số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ, báo cáo tình hình thực hiện 

cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh gửi Bộ Tài 

chính trước ngày 28/02; theo đó đối với báo cáo năm 2020 Sở Tài chính sẽ phối 
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hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương tổng hợp tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ 

Tài chính theo đúng thời gian quy định. 

Theo quy định tại Nghị định 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017, báo cáo tình 

hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị SNCL tỉnh gửi Bộ Tài 

chính trước ngày 31/3; theo đó đối với báo cáo năm 2020 Sở Tài chính sẽ phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị và địa phương tổng hợp tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính 

theo đúng thời gian quy định. 

b) Kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công:  

Trong năm 2020, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 147/QĐ-STC ngày 

13/02/2020 về việc kiểm tra quản lý tài chính và quản lý sử dụng tài sản nhà nước 

năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh và Quyết định số 

219/QĐ-STC ngày 04/3/2020 về việc kiểm tra quản lý tài chính và quản lý sử dụng 

tài sản nhà nước năm 2020 tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh 

(bổ sung); Đồng thời ban hành Kế hoạch số 313/KH-STC ngày 23/3/2020 của Sở 

Tài chính về kiểm tra hiện trạng nhà đất trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020. Kết 

quả thực hiện, Sở tài chính đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức 

kiểm tra các đơn vị, cụ thể: 

Kiểm tra quản lý tài chính và quản lý, 

sử dụng tài sản công 

Kiểm tra hiện trạng nhà, đất 

 

STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị 

1 
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ 

thuật 
1 LH các Hội Khoa học Kỹ thuật 

2 Hội Người cao tuổi 2 Hội Văn học nghệ thuật 

3 

Trường THPT Tịnh Biên (huyện 

Tịnh Biên) trực thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

3 LH các Tổ chức hữu nghị 

4 

Trường THPT Châu Văn Liêm 

(huyện Chợ Mới) trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

4 Hội Luật gia 

5 

Trường THCS-THPT Bình Long 

(huyện Châu Phú) trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

5 Hội Chữ thập đỏ 

6 
Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn 

trực thuộc Sở Y tế 
6 Hội Đông y 

7 
Trung tâm Khuyến nông trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. 
7 

Hội Khuyến học và Hội Cựu 

giáo chức 

8 

Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc 

dụng trực thuộc Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

8 Hội người mù 

9 
Đài Phát thanh Truyền hình An 

Giang 
9 

Sở Khoa học và Công nghệ và 

các đơn vị trực thuộc 

10 
Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ 

thuật trực thuộc Sở Lao động, 
10 Trường Cao đẳng Nghề 
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Kiểm tra quản lý tài chính và quản lý, 

sử dụng tài sản công 

Kiểm tra hiện trạng nhà, đất 

 

STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị 

Thương binh và Xã hội 

  11 Thành phố Long Xuyên  

  12 Huyện Phú Tân 

Kết quả kiểm tra việc quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 

năm 2020, cụ thể như sau: 

1. Tổng số đơn vị được kiểm tra: 10 đơn vị. 

2. Tổng số đơn vị đã thực hiện: 10/10 đơn vị. 

3. Kết quả đã thực hiện so với kế hoạch được duyệt (%): 100%. 

4. Các đơn vị chưa thực hiện, nguyên nhân: không có. 

5. Các vấn đề khác:  

Nhìn chung, qua kiểm tra công tác quản lý tài chính các đơn vị cơ bản tuân 

thủ đúng quy định tại Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Ngân sách; Luật Kế toán và Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán. 

Lập và gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đúng thời gian, đầy đủ mẫu 

biểu quy định, số liệu báo cáo đảm bảo chính xác, đúng, đủ theo quy định tại 

Thông tư 137/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Sổ sách, chứng từ kế toán thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Chế độ kế 

toán hành chính sự nghiệp. 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đang đề nghị khắc phục, cụ thể: 

- Đối với Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn: đề nghị nộp NSNN 20% số thu 

phí theo quy định tại Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 số tiền 

3.780.000 đồng. 

- Đối với Hội Người cao tuổi: đề nghị nộp ngân sách nhà nước số tiền 

4.565.509 đồng do thực hiện chi trợ cấp thôi việc chưa đúng quy định 

- Đối với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: đề nghị nộp ngân sách nhà nước số 

tiền 1.970.000 đồng do thực hiện chi tiền xe công tác, tiền ăn, nước uống cho đại 

biểu tham dự hội nghị chưa đúng quy định. 

6. Hiện đại hóa hành chính: 

a) Tình hình triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

của cơ quan: 

- Căn cứ kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ nhà nước trên địa 

bàn tỉnh An Giang, Sở Tài chính xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT tại đơn vị để 

tổ chức triển khai thực hiện theo lộ trình đề ra, gồm: Hoàn thành việc nâng cấp và 

vận hành trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính phiên bản mới nhằm đảm bảo 

cung cấp kịp thời, đầy đủ và đúng quy định về cung cấp thông tin, công khai ngân 
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sách; Tăng cường truyền tải thông tin trên mạng xã hội của Sở Tài chính tại địa chỉ 

https://www.facebook.com/sotaichinhag.vn phục vụ công việc của Sở và tăng 

cường giao tiếp với nhân dân; Triển khai hướng dẫn công chức, viên chức thanh 

toán tiền điện không dùng tiền mặt,... 

- Quan tâm, tạo điều kiện cho công chức phụ trách về CNTT tại đơn vị tham 

gia 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng về an toàn an ninh thông tin năm 2020 do Sở Thông 

tin và Truyền thông tổ chức. Qua đó, giúp nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ công 

tác ứng dụng CNTT tại đơn vị đạt hiệu quả. 

- Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được đẩy mạnh hơn, đã 

rà soát và cập nhật danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo quy định, tăng 

cường tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trực tuyến trên hệ thống phần mềm do Bộ Tài 

chính triển khai. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kết 

nối nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) với nền tảng tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu quốc gia do Bộ Tài chính thực hiện nhằm phục vụ liên thông hồ sơ, trạng 

thái xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về cấp mã số đơn vị có quan hệ 

với ngân sách với Cổng Dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. 

Đến nay, đã hoàn thành việc liên thông trạng thái xử lý, trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính. 

-  Việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành được lãnh 

đạo đơn vị quan tâm, tiếp tục duy trì và vận hành hiệu quả hơn. Do đó, tỷ lệ văn 

bản đến và đi được tiếp nhận, xử lý trên phần mềm đạt tỷ lệ 100% (trừ văn bản 

mật). Qua đó, giúp lãnh đạo đơn vị theo dõi, chỉ đạo kịp thời, việc liên thông gửi 

đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh nhanh chóng đã giúp tiết kiệm thời 

gian, chi phí. 

b) Thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008: 

Duy trì cập nhật, cải tiến và thuờng xuyên kiểm tra việc áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của cơ quan. 

Từng bước triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 theo 

hướng dẫn của đơn vị chủ trì. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:  

1. Những ưu điểm: 

Công tác hoạt động kiểm soát TTHC đã đem lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

quản lý hành chính nhà nước, chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày được nâng 

cao. 

Thực hiện tốt nguyên tắc công khai, minh bạch và công tác phối hợp giữa các 

bộ phận và cơ quan với nhau đã đem lại những hiệu quả tích cực. 

Triển khai có hiệu quả về ứng dụng CNTT trong xử lý nghiệp vụ. 

2. Những khó khăn, hạn chế: không 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: không 

https://www.facebook.com/sotaichinhag.vn/
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V. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2021: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà 

nước năm 2021. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên 

truyền về cải cách hành chính. Thực hiện gắn công tác cải cách hành chính vào thi 

đua khen thưởng tại Kế hoạch phát động thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 

tài chính – ngân sách năm 2021 của cơ quan. 

2. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của đơn vị. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát TTHC, thực hiện kiểm soát chặt 

chẽ việc ban hành, công khai, minh bạch TTHC. Thường xuyên rà soát bộ TTHC 

của cơ quan để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ phù hợp theo các quy định mới. Niêm 

yết công khai các quy định TTHC đầy đủ, kịp thời tại Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công tỉnh. 

4. Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính nhà 

nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện việc sử dụng và quản lý CBCC, VC 

theo đúng quy định.  

5. Duy trì thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ về tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo các Nghị định số 130/2005/NĐ-

CP; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2015 của Chính phủ; Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; Nghị định 141/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

6. Tiếp tục duy trì và vận hành có hiệu quả các phần mềm quản lý và điều 

hành tài chính – ngân sách; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu, 

thông tin công bố, công khai theo quy định trên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

7. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện trao đổi văn bản dưới dạng điện tử phấn 

đấu và đảm bảo 100% CBCCVC thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi 

công việc. 

8. Tiếp tục phối hợp đơn vị chủ trì triển khai áp dụng HTQLCL ISO 

9001:2015 theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong năm 

2020 và phương hướng thực hiện năm 20121 của Sở Tài chính gửi Sở Nội vụ tổng 

hợp./. 

  
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Ban Giám đốc; 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Lưu : VT, VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   

  Nguyễn Điền Tân 
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