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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH
Số: 788 /BC-STC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 13 tháng 3 năm2020

BÁO CÁO
Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục
hành chính quí I năm 2020 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 thực hiện thủ tục hành chính quí 1 năm 2020 như sau:
I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC
1. Đánh giá tác động quy định TTHC
Nhằm thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy định TTHC ngay từ khâu dự thảo
văn bản cho đến tổ chức thực hiện theo tinh thần Nghị định số 63/2010/NĐ-CP
ngày 08/6/2010 của Chính phủ; Thời gian qua, Sở Tài chính luôn thực hiện kiểm
soát đánh giá tác động TTHC 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
- Công tác xây dựng thể chế, rà soát văn bản quy phạm pháp luật luôn được
chú trọng, với mục đích xây dựng và nâng cao chất lượng nội dung các văn bản
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Ngành.
- Đảm bảo thực hiện nghiêm việc rà soát văn bản QPPL theo công văn chỉ
đạo của UBND tỉnh, kế hoạch của Sở Tư pháp.
- Quá trình rà soát tuân thủ trình tự thực hiện hệ thống hóa theo quy định tại
Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ;
3. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
a). Xây dựng và ban hành các văn bản QPPL
- 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 pháp
luật có liên quan đến TTHC theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của
Chính phủ.
b). Rà soát văn bản QPPL:
- 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.
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c). Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL
- Tiếp tục tiến hành cập nhật, rà soát, kiểm tra văn bản QPPL có 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. Quá trình thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống
quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO
9001:2015.
Thực hiện công văn số 419/BKHCN-TĐC ngày 21/02/2018, của Bộ Khoa
học và công nghệ về lộ trình chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015; Công văn
số 3003/BKHCN-TĐC, ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc
hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;
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; (giao
nhiệm vụ Sở Tài chính phải hoàn thành việc chuyển đổi phiên bản mới vào
31/12/2019)
Kịp thời nắm bắt các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan cấp trên có liên
quan đến việc chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn
TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 triển khai đến toàn
thể công chức và người lao động nắm bắt nội dung.
5. Về công bố, công khai TTHC
Thường xuyên cập nhật thông tin và 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 quí I năm 2020, 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 63 hồ sơ.
Trong đó: a) Số hồ sơ nhận giải quyết
- Số hồ sơ nhận giải quyết: 63 hồ sơ; Trả đúng thời hạn: 63 hồ sơ.
- Số hồ sơ đang giải quyết: 0 ; số hồ sơ quá hạn: 0
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b) Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa
- Tổng số hồ sơ : 63 hồ sơ; Trả đúng hạn: 63 hồ sơ.
- Số hồ sơ đang giải quyết: 0 ; 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
Thực hiện biên bản số 11/BB-XN ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Trung
tâm phục vụ hành chính công tỉnh; Sở Tài chính đã rà soát, sửa đổi , bổ sung trình
Ủy ban nhân dân tỉnh và đã được công bố tại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày
29/2/2020 gồm:
Tổng số là 78 thủ tục.
Trong đó: -TTHC thực hiện cấp tỉnh là: 67 thủ tục
- TTHC cấp huyện là 11 thủ tục.
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 2020 số
22/KH-STC ngày 06/01/2020; 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
Chính phủ, UBND tỉnh trong công tác cải cách hành chính; kết quả hoạt động kiểm
soát TTHC nhằm nâng cao nhận thức của mỗi công chức góp phần nâng cao hiệu
lực, hiệu quả trong công tác quản lý hành chính nhà nước.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong quí I năm 2020 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 cán
bộ, 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.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI
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Để thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của
các cấp, Sở Tài chính tập trung vào các nội dung sau:
- Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung, thống kê cập nhật những thủ tục hành
chính mới thuộc lĩnh vực quản lý của Ngành.
- Quyết tâm giải quyết nhanh, kịp thời, đúng quy định các TTHC thuộc chức
năng của Sở.
- Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC; Tiếp
tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác kiểm soát
TTHC và cán bộ đầu mối. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kiểm soát TTHC
theo quy định.
Trên đây là tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính quí I năm 2020
và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới; Sở Tài chính báo cáo để Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh biết và tổng hợp ./.
Nơi nhận:
-VP-UBND Tỉnh(B/C);
-Lưu VP,
-(phongkstthc@gmail.com)
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Thời gian ký: 13/03/2020 13:32:11

U Thị Thanh

4

