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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 13 tháng 11 năm2019

BÁO CÁO
Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục
hành chính năm 2019 của Sở Tài chính
Theo quy định tại Chương II Thông Tư số 05/2014/TT-BTP ngày
07/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công bố, niêm yết thủ
tục hành chính và báo cáo định kỳ; Sở Tài chính tỉnh Kon Tum báo cáo về tình
hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2019 như sau:
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC
1. Đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính.
Thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy định thủ tục hành chính ngay từ khâu dự
thảo văn bản cho đến tổ chức thực hiện theo tinh thần Nghị định số 63/2010/NĐCP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; Luôn đánh giá tác động thủ tục hành chính đối
với các dự thảo văn bản QPPL có quy định TTHC do đơn vị thực hiện.
2. Tham gia thẩm định quy định TTHC tại dự án, dự thảo VBQPPL
Sở Tài chính luôn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế tại cơ
quan theo đúng Kế hoạch số: 60KH-STC, ngày 07/01/2019 của Sở đã triển khai
về các nhiệm vụ: theo dõi tình hình thi hành pháp luật, rà soát tham mưu ban hành
văn bản QPPL đúng với nhiệm vụ được giao và thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ
thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực ngành với mục đích không ngừng nâng
cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các quy định pháp luật có liên quan
đến công tác xây dựng, thẩm định và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực Tài chính.
- Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý
nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết.
Trong năm 2019, công tác xây dựng thể chế, rà soát văn bản quy phạm pháp
luật luôn được Sở thường xuyên chú trọng, kiểm soát với mục đích xây dựng và
nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Ngành.
Sở đảm bảo thực hiện nghiêm việc rà soát văn bản QPPL theo công văn chỉ
đạo của UBND tỉnh và kế hoạch của Sở Tư pháp.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
Sở triển khai thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm
định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản quy phạm
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pháp luật có liên quan đến TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày
08/6/2010 của Chính phủ.
Trong năm 2019, Sở Tài chính đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành
09 văn bản QPPL (06 Nghị quyết và 03 Quyết định);
* Nghị quyết (06 Nghị quyết)
(1) Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 Sửa đổi, bổ sung
Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị,
chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi
tiếp khách trong nước.
(2) Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 Sửa đổi, bổ sung một
số nội dung của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị
quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon
Tum sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày
09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum quy định về phí và lệ phí trên
địa bàn tỉnh Kon Tum.
(3) Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 Quy định nhiệm vụ
chi, mức chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(4) Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 Quy định mức chi
bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(5) Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 Về việc quy định
mức chi Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng
do cấp tỉnh tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Kon Tum.
(6) Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 Quy định nội dung
và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa
bàn tỉnh Kon Tum.
* Quyết định: (03 Quyết định)
(1) Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 25/2/2019 V/v Quy định tỷ
lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(2) Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 V/v Ban hành tiêu
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức,
đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.
(3) Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 22/03/2019 V/v ban hành
Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa
giống nhau năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Hiện nay Sở Tài chính đã và đang trình HĐND, UBND ban hành 04 văn
bản QPPL (03 Nghị quyết và 01 Quyết định), cụ thể:
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* Nghị quyết: Hiện nay Sở Tài chính đã trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa
XI (Kèm theo văn bản số 2891/UBND-KTTH ngày 31/10/2019 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Kon Tum là 03 Nghị quyết văn bản QPPL;
(1) Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề
án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.
(2) Tờ trình dự thảo Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số11/2017/NQ-HĐND
ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ
chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị,
hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
(3) Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án cho vay tiêu dùng và mở
rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa
phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh
Kon Tum.
* Quyết định: Hiện nay Sở Tài chính đã có Tờ trình số 3227/TTr-STC ngày
31/10/2019 trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, định
mức diện tích chuyên dùng trong của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi
quản lý của tỉnh Kon Tum. (Đối với nội dung Ban hành tiêu chuẩn, định mức diện
tích chuyên dùng trong trụ sở làm việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định
số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ)
3. Rà soát văn bản QPPL:
Sở vẫn tiếp tục tiến hành việc rà soát các văn bản QPPL cùng quá trình thực
hiện nhiệm vụ chuyên môn để qua đó kịp thời đề xuất các phương án xử lý đến cơ
quan chức năng đối với những văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tiễn
tại địa phương hoặc trái với chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật Nhà nước.
Những tháng còn lại của năm 2019, Sở tiếp tục tiến hành cập nhật, rà soát,
kiểm tra văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực Tài chính- ngân sách để kịp thời
phát hiện và đề xuất xử lý đối với văn bản trái pháp luật.
4. Về công tác ISO
Thực hiện Kế hoạch số 3495/KH-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy Ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức
thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 - 2021;
Ngày 26 tháng 4 năm 2019, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã ban
hành Quyết định số 1178/QĐ-STC Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng
của Sở Tài chính phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. (Cơ
quan đã thực hiện niêm yết, công khai và báo cáo cơ quan chức năng đúng quy
định)
Nhằm tiếp tục duy trì và xem xét tính phù hợp của Hệ thống quản lý chất
lượng của Sở đảm bảo phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;
Ngày 08/7/2019: Sở Tài chính đã tiến hành đánh giá nội bộ lần 1 năm 2019 tại 06
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phòng chuyên môn thuộc Sở, Đại diện lãnh đạo/Ban chỉ đạo ISO và Thư ký ISo
của Sở Tài chính, với các nội dung:
• Bộ tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng;
• Các văn bản pháp luật liên quan có hiệu lực;
• Các văn bản nội bộ đang có hiệu lực của Sở;
• Các nội dung, nhiệm vụ liên quan khác trong quá trình thực hiện hệ thống
quản lý chất lượng ISO của Sở.
Kết quả đánh giá: các nội dung qua đợt đánh giá đều Đạt.
5. Về công bố, công khai TTHC
Niêm yết, công khai thủ tục hành chính, kết quả giải quyết TTHC, địa chỉ
tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả theo cơ chế một cửa; đồng thời đưa lên trang thông tin điện tử của đơn vị;
Thực hiện công bố đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định, tạo điều kiện
thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính,
bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời có cơ sở, điều
kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
của cán bộ, công chức.
6. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC
Trong năm 2019, Sở Tài chính đã tiếp nhận hồ sơ về thủ tục hành chính và
đã giải quyết như sau:
- Tổng số hồ sơ nhận giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Sở Tài chính tính đến
thời điểm báo cáo gồm 1.213 hồ sơ.
Trong đó: a) Số hồ sơ nhận giải quyết
- Số hồ sơ nhận giải quyết: 1.213 hồ sơ; Trả đúng thời hạn: 1.200 hồ sơ.
- Số hồ sơ đang giải quyết: 13 ; số hồ sơ quá hạn: 0
b) Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa
- Tổng số hồ sơ : 1.213 hồ sơ; Trả đúng hạn: 1.200 hồ sơ.
- Số hồ sơ đang giải quyết: 13 ; số hồ sơ quá hạn: 0
( Có phụ lục kèm theo)
7. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC
Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về
tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung
một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC, Sở Tài chính đã tổ
chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp này, công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh,
kiến nghị theo quy định.
8. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC
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Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh
Kon Tum về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính. Theo đó, Sở Tài chính tiến
hành rà soát, sửa đổi, bổ sung một số TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý
nhà nước của đơn vị và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công bố số
388/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019; Hiện tại đang lập tờ trình đăng ký bổ
sung toàn bộ TTHC còn lại của đơn vị thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính
công của tỉnh (21TTHC).
9. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC luôn được quan
tâm, Đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019 số
583/KH-STC ngày 27/12/2018; thường xuyên quán triệt trong các cuộc họp giao
ban, họp cơ quan, mạng nội bộ Eoffice đến mỗi công chức về thực hiện chỉ đạo của
các cấp trong công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của mỗi
công chức, góp phần mang lại hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý hành chính
nhà nước.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm 2019 công tác kiểm soát TTHC đã đem lại kết quả cao, chất lượng
phục vụ dịch vụ công ngày được nâng lên thông qua thực hiện và duy trì cơ chế
một cửa với các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng gọn, nhẹ, đơn giản,
đảm bảo 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí, đồng thời kết hợp
với thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của công
chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ
làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Trên đây là tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2019, Sở
Tài chính báo cáo để Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh biết và tổng hợp ./.
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