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Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Sở Tài chính luôn nêu cao vai trò trách nhiệm là thành viên Ban chỉ đạo 
Cải cách hành chính của Tỉnh. Ban chỉ đạo Cải cách hành chính Sở đã nghiêm 

túc khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác CCHC để triển khai có hiệu 
quả công tác cải cách hành chính của đơn vị đảm bảo đầy đủ, kịp thời.  Thực 

hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 
(gọi tắt là Chương trình tổng thể) của tỉnh. Sở Tài chính đã cụ thể hóa thành 

chương trình của Sở và triển khai cho toàn thể cán bộ, công chức thực hiện  đảm 
bảo đầy đủ, kịp thời 100% cán bộ, công chức và người lao động thực hiện tốt các 

nội dung về công tác cải cách hành chính. Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tuyên 
truyền, quán triệt phổ biến nội dung Nghị định của Chính phủ, các kế hoạch của 
UBND tỉnh (1).  

 - Hàng năm trên cơ sở các văn bản Sở Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo và 
điều hành cải cách hành chính và triển khai thực hiện tốt các văn bản, hướng dẫn 

thực hiện của Chính phủ, Bộ, ngành, Tỉnh ủy, Kế hoạch cải cách hành chính của 
UBND tỉnh đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Kết quả: Trong 10 năm qua, Sở đã ban 

hành 21 văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai, thực hiện công tác cải cách hành 
chính (2). Đã phân công nhiệm vụ công tác cải cách hành chính là người đứng đầu 

đơn vị trực tiếp là đồng chí Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, điều hành. 

                                        
1 Nghị định số 63/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định số 48/NĐ-CP, Nghị định số 92/NĐ-CP, Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 33-CT/TU của Tỉnh ủy; Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 ;  

2 Kế hoạch số 01/KH-STC ngày 25/01/2014 cải cách hành chính năm 2014 của Sở Tài chính Trà Vinh; Kế hoạch 

số 04/KH-STC ngày 20/01/2015 cải cách hành chính năm 2015 của Sở Tài chính Trà Vinh; Kế hoạch số 02/KH-

STC ngày 21/01/2016 cải cách hành chính năm 2016 của Sở Tài chính; Công văn số 106/STC-VP ngày 

28/02/217 của Sở Tài chính về triển khai Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

thực hiện chủ đề  năm 2017 của Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính”; Kế hoạch số 05/KH-

STC ngày 25/01/2017 thực hiện cải cách hành chính năm 2017; Kế hoạch số 03/KH-STC ngày 25/01/2017 thực 

hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” tại Sở Tài chính; Kế hoạch 05/KH- STC ngày 03/01/2018 thực 

hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Tài chính; Kế hoạch số 01/KH-STC ngày 03/01/2019 thực 

hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2019 của Sở Tài chính;  Kế hoạch số 07/KH-STC ngày 20/01/2020 Cải 

cách hành chính của Sở Tài chính năm 2020; Kế hoạch số 40/KH-STC ngày 14/4/2020 về triển khai phương 

châm hành động tỉnh ủy năm 2020; Kế hoạch số 4/KH-STC ngày 4/5/2020 Tổng kết Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2021 – 2030 của Sở Tài chính. 
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- Sở Tài chính phân công Phó Chánh Văn phòng là cán bộ trực tiếp tham 
mưu triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Kinh phí thực 

hiện cải cách hành chính được UBND tỉnh phân bổ hàng năm. 

- Thực hiện công tác theo dõi, đánh giá (đánh giá Chỉ số cải cách hành 

chính của các cơ quan, đơn vị; đánh giá sự hài lòng của cơ quan, tổ chức đối với 
sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước: Sở Tài chính triển khai thực hiện 

và cụ thể hoá các Kế hoạch, Quyết định của UBND tỉnh về thực hiện cải cách 
hành chính (3) . 

- Trong những năm qua, Sở Tài chính đã nổ lực không ngừng cải thiện chất 

lượng, hiệu quả công việc với phương châm “Công khai minh bạch, đúng luật, 
đúng hẹn” qua đó nhằm thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ, chính sách từ 

tỉnh đến địa phương, tạo sự hài lòng khi đến trao đổi công việc cũng như tìm 
hiểu và thực hiện các thủ tục hành chính, hồ sơ. 

- Để đảm bảo việc triển khai, xây dựng và ban hành các văn bản về Chính 
quyền, công sở thân thiện tại cơ quan thực hiện tốt trong việc nâng cao hình ảnh 

thân thiện, lịch sự, ân cần, chu đáo khi tổ chức, cá nhân đến quan hệ giao tiếp 
trong xữ lý công việc; Ban Giám đố Sở cùng tập thể công chức và người lao 

động cùng chung tay thực hiện xây dựng Chính quyền, công sở thân thiện. 

- Sở Tài chính là đơn vị tham mưu giúp việc cho Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương; Sở Tài chính luôn đặt mục tiêu hoàn thành tốt các 

chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó công tác cải cách thủ tục hành chính 
luôn được quan tâm hàng đầu, tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành 

chính. 

2. Kiểm tra việc thực hiện 

- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra trong thực hiện cải 
cách hành chính gắn với thực hiện kiểm tra nội bộ tại đơn vị. Hàng năm Tổ kiểm 

tra thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất để kịp thời chấn chỉnh trong thực 
hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.  

- Sở Tài chính luôn xác định công tác cải cách hành chính là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển khu kinh tế trên địa bàn 

tỉnh. Thực hiện tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, người đứng 
đầu các cơ quan hành chính đối với công tác cải cách hành chính. Nâng cao chất 

lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; tiếp tục rà soát, cắt giảm, 
đơn giản hóa, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính; công khai, minh 

bạch các thủ tục hành chính. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, 
và người lao động, coi đây vừa là mục tiêu vừa là động lực của cải cách hành 

chính. Đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều 

                                        
3 Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Triển khai Chỉ số theo dõi, đánhgiá, xếp hạng kết 

quả cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2016; Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ tiêu chí theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về việc đánh giá, xếp 

hạng kết quả công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố năm 2019; Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế 

hoạch thực hiện thí điểm mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện” trên địa bàn tỉn h Trà Vinh; Công  văn số 

1532/SNV-CCHC ngày 24/11/2017 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Chính quyền, 

công sở thân thiện” 
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hành, giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Tăng 
cường công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra, thanh tra về cải cách hành chính 

nhằm tạo kết quả chuyển biến thực sự và rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, 
năng lực quản lý điều hành và chất lượng dịch vụ công… từng bước nâng cao 

chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân, trong thời gian tới.  
Qua các cuộc tự kiểm tra tại nội bộ đơn vị không có trường hợp cán bộ, công 

chức, vi phạm trong thực hiện công tác cải cách hành chính. 

3. Thông tin, tuyên truyền 

- Công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính được xây dựng 

lồng ghép với Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm củacơ quan, trong đó nội 
dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung như sau: Tuyên truyền công tác 

cải cách hành chính, gắn với tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, 
Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh (4) . Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các 
nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách 

hành chính. Kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công 
nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao. Cập 

nhật thường xuyên, kịp thời, đẩy đủ các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực lĩnh vực đầu tư, xây dựng, cấp giấy phép lao động 

cho người nước ngoài,….trên các loại hình thông tin tuyên truyền. 

- Nội dung thông tin, tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu 
hút người theo dõi. Hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, 

tăng cường trả lời các tình huống cụ thể. 

- Cổng thông tin điện tử của cơ quan thường xuyên căp nhật và tăng cường 

nội dung tuyên truyền; Công chức phụ trách công nghệ thông tin đăng tải, cập 
nhật, công khai đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

cơ quan. 

- Kết quả thực hiện kế hoạch: Qua tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai 

trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy Đảng, chính quyền tại các phòng, 
cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan tích cực tham gia công tác 

tuyên truyền cải cách hành chính để thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính 
hành năm đã đề ra. 

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử 
của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng văn minh, hiện 

đại, phục vụ tổ chức, cá nhân. 

- Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp 
về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; lợi ích của việc 

                                        
4 Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/11/2011 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 và bám sát theo Quyết định số 817/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011 – 2020Quyết định số 1370/QĐ-

UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020; Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011 – 2020; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/6/2017 

về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2020, Công văn số 

3265/UBND-NC ngày 23/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 

26/CT/TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan 

hành chính các cấp,… 
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sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến, tiết kiệm chi phí. Đồng thời, tạo điều kiện để tổ chức,cá nhân 

tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà 
nước trong quá trình thực hiện; 

4. Đánh giá chung về công tác triển khai 

Trong thời gian qua Sở Tài chính tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ 

tục hành chính theo Chương trình thực hiện cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh 
giai đoạn 2011 – 2020; Giám đốc Sở là người trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện 
công tác cải cách hành chính tại đơn vị. Để đạt được những kết quả như ngày 

hôm nay đã có sự chung tay góp sức của toàn thể cán bộ, công chức trong việc 
thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 

quan theo đúng quy định của nhà nước. 

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG THEO 

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ 

1. Cải cách thể chế 

1.1. Kết quả chủ yếu đã đạt được 

a) Về tình hình triển khai xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc 

phạm vi trách nhiệm của tỉnh trên cơ sở Hiến pháp năm 2013: Triển khai thực 
hiện ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan được thực hiện đảm bảo 
đúng quy định, trình tự được quy định tại Hiến pháp năm 2013, Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.  

b) Về xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh, trong đó, tập trung các nội dung: 

- Văn bản quy định chi tiết bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ 

thống pháp luật; văn bản quy định chi tiết bảo đảm tính khả thi, phù hợp với 
thực tiễn. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết được Sở quan tâm từ 

khâu lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo, thẩm 
định, kiểm tra văn bản. Từ đó, khi ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết đều 

đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai, 
thực hiện thống nhất, đồng bộ, được tổ chức, cá nhân đồng thuận thực hiện và 

mang lại hiệu quả cao. 

- Quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài chính 

thực hiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015 (Luật năm 2015), qua 06 bước cơ bản, từ khâu đề nghị xây dựng văn bản 
đến Công khai văn bản. 

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật: Thực hiện tuyên truyền đến toàn thể 
cán bộ, công chức cùng tham gia thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 

23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 
14/2014/TT-BTP ngày 15/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết 

thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 
26/02/2018 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu 

quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022”; Nghị định số 
32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-242-qd-ttg-2018-de-an-doi-moi-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-to-chuc-thi-hanh-phap-luat-375317.aspx
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của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về 
theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Sở Tài chính thành lập ban pháp chế và phân công 01 công chức kiêm 
nhiệm công tác Pháp chế thực hiện theo dõi việc phổ biến, thi hành pháp luật, 

thực hiện cử công chức tham gia các lớp phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về 
nghiệp vụ do Sở Tư pháp tổ chức để ngày càng nâng cao hiệu quả thi hành pháp 

luật trong ngành. Ban giám đốc Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn triển khai 
các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có liên quan đến lĩnh vực công 
tác của ngành và quán triệt đến từng cán bộ, công chức, trong phòng phải đảm 

bảo thực hiện đúng theo quy định. Đồng thời, đã chủ động triển khai các nhiệm 
vụ được giao tại các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến công tác 

quản lý nhà nước. 

- Sở Tài chính tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chuyên 

ngành để áp dụng, các văn bản được ban hành đều thực hiện theo đúng quy định 
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung các văn bản phù hợp 

với Hiến pháp, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, đảm bảo tính công 
khai, minh bạch, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật.  

- Sở luôn quan tâm và xem nhiệm vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật là cầu nối đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước đến với cán bộ, công chức. Nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, ý thức tự 
giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và 

người lao động, thực hiện tốt khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và 
pháp luật", góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Bên cạnh các hình thức phổ biến, giáo dục Sở Tài chính còn chủ động 
nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: Đăng tải thông tin pháp luật trên 

trang thông tin điện tử; tuyên truyền định kỳ hàng tuần tại cuộc họp giao ban 
tuần, cuộc họp lệ Chi bộ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã góp phần 

nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công chức, trong việc phòng ngừa 
các hành vi vi phạm pháp luật. 

1.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

- Điều kiện bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật, việc kiện 
toàn tổ chức, bộ máy và biên chế làm công tác theo dõi thi hành pháp luật còn 

gặp khó khăn, biên chế làm công tác pháp chế không được bố trí nên gây khó 
khăn trong việc tổ chức thực hiện công tác pháp chế nói chung và theo dõi thi 

hành pháp luật nói riêng. 

- Tổ chức thực hiện theo dõi thi hành pháp luật, việc triển khai các hoạt 

động theo dõi thi hành pháp luật chưa phát huy vai trò, hiệu quả; việc kiểm tra, 
xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật chưa thực hiện nhiều và chưa có hiệu 

ứng lan tỏa. 

* Nguyên nhân: Đội ngũ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật là kiêm 

nhiệm, nên việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra còn hạn chế chưa đáp 
ứng yêu cầu thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật thường xuyên. 
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2. Cải cách thủ tục hành chính  

a) Cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy 

định của ngành: 

Sở Tài chính đã thực hiện cắt giảm nhằm nâng cao chất lương thủ tục hành 

chính, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy 
định, đồng thời công khai minh bạch các thủ tục bảnh nhiều hình thức thiết thực; 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân quy định về hành 
chính nhằm nâng cao chất lượng thực hiện thủ tục hành chính. 

b) Về kiểm soát thủ tục hành chính: Nhằm bảo đảm việc thực hiện kiểm 

soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; đảo đảm 
sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của cơ quan. Đồng thời, xác định 
rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong kiểm soát thủ tục hành 

chính. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức về hoạt động 
kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính. 

Trong thời gian qua hàng năm Sở Tài chính đã ban hành các kế hoạch kiểm 

soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức cơ 
quan (5) . 

Thực hiện niêm yết công khai địa chỉ phản ánh kiến nghị về quy định hành 
chính theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp 
hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả 

thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính để cá nhân, tổ chức, người dân dễ dàng 
đóng góp ý kiến. Đến thời điểm này không có cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến 

nghị đối với quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.  

 Tiếp tục rà soát các Nghị định, Thông tư, cập nhật, công bố thủ tục hành 
chính theo quy định....văn bản chỉ đạo của cấp trên về quy định thủ tục hành 

chính để bổ sung, bãi bỏ, sửa đổi, công bố mới các thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở trình UBND tỉnh phê duyệt và đưa vào vận hành 

kịp thời. Qua quá trình rà soát các quy định mới Sở Tài chính đã thực hiện tham 
mưu UBND tỉnh và được UBND tỉnh ban hành sửa đổi, bổ sung các thụ tục theo 

quay định (6). 

c) Công khai thủ tục hành chính theo quy định. 

                                        
5 Kế hoạch số 09/KH-STC ngày 15/3/2014 kiểm soát thủ tục hành năm 2014; Kế hoạch số 02/KH-STC ngày 

06/01/2015 kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015; Kế hoạch số 07/KH-STC ngày 113/2/2016 kiểm soát thủ tục 

hành chính năm 2016; Kế hoạch số 02/KH-STC ngày 06/01/2017 kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017; Kế 

hoạch số 12/KH-STC ngày 26/01/2018  Kiểm soát thủ tục hành chính  năm 2018; Kế hoạch số 17/KH-STC ngày 

30/01/2019 Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019; Kế hoạch số 08/KH-STC ngày 20/01/2020 Kiểm soát thủ 

tục hành hính năm 2020 
6 Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 Về việc Công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc  phạm 

vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh ; Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 Về việc 

Công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh ; 

Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 Về việc Công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm 

vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh . 
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Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó, sửa đổi quy định hình thức 

công khai thủ tục hành chính. Cụ thể, đến nay có 32 thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở đã thực hiện công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời 

theo các hình thức: Công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; 
công khai tại trụ sở cơ quan... 

d) Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương hiện nay thực hiện 
theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Quyết 

định số 1949/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch 
triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên 
địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

đ) Về tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

- Hiện tại Sở Tài chính đang thực hiện 01 quy trình mức độ 4 và đăng lên 

hệ thống trang website của Sở. 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục công tích hợp, cung cấp trên Cổng 

dịch vụ công Quốc gia năm 2020 và Công văn số 1356/UBND-THNV ngày 
13/4/2020 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến, Sở Tài chính thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến như sau: 

- Đã thực hiện tích hợp 01 Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp - Tin học 
thống kê (cấp mã số): “Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân 

sách”lên trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. 

- Về thực hiện rà soát, đưa 04 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công 
mức độ 3, 4 lên Dịch vụ công Quốc gia tỉnh: đã nâng mức độ 4 gồm 4/32 thủ 
tục, 01/32 thủ tục mức độ 3. 

e) Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Triển khai thực hiện theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 
19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Sở Tài chính đã chỉ 

đạo đưa 32/32 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở thực hiện 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính 

a) Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kiện toàn hệ thống 
tổ chức bộ máy: 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=95074
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Sở Tài chính triển khai thực hiện rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của Sở; Đề án số 05-ĐA/TU 

ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 

18-NQ/TW ngày 25/10/017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về 
“một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 

trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 
05/4/2018 của UBND tỉnh: Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Tài chính tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết 

định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

- Trong năm 2018 Sở Tài chính đã triển khai sắp xếp, bố trí cán bộ, công 

chức phù hợp với vị trí việc làm gắn với tinh gọn bộ máy tổ chức, giảm đầu mối, 
giảm số lượng phòng từ 8 phòng còn 7 phòng theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh. 

- Biên chế năm 2015 được UBND tỉnh giao là 34 biên chế công chức và 04 

hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; biên chế năm 2018 được UBND 
tỉnh giao 29 biên chế công chức và 03 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP, đến thời đểm này có mặt 30/30 biên chế và có mặt 02/02 hợp đồng theo 
Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. 

b) Đánh giá mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền địa 

phương (thực hiện báo cáo theo phạm vi chức năng quản lý nhà nước của địa 
phương và sự phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ). 

Sở Tài chính đã triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền và 
đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý nhà nước đối với 
ngành; nhìn chung hoàn thành một số nhiệm vụ được giao. 

c) Về phân cấp quản lý 

Sở Tài chính triển khai thực hiện đúng theo Quyết định số 31/2014/QĐ-
UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân cấp sử 

dụng, quản lý cán bộ và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong các cơ 
quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2015 Ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng quản lý 
viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

d) Về kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, 

đơn vị thuộc tỉnh: 

Hàng năm Sở Tài chính xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ tại đơn vị. Kết 
quả về thực hiện tự kiểm tra công vụ nội bộ tại đơn vị qua kiểm tra cán bộ, công 

chức, nghiêm túc chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, chấp hành 
đúng kỷ luật kỷ cương hành chính, không có vi phạm trong công tác thực hiện 

phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 
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- Công tác xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra: Triển khai thực hiện 
Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Kế 
hoạch số 02/KH-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Kiểm tra công vụ năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Tài chính đã ban hành các văn bản triển 
khai thực hiện (7). 

- Kết quả thực hiện kế hoạch, trong đó nêu rõ số lượng các cơ quan, đơn vị 
được kiểm tra, kết quả xử lý các vấn đề đặt ra sau kiểm tra: Về thực hiện tự 
kiểm tra công vụ nội bộ tại đơn vị qua triển khai thực hiện tư kiểm tra nội bộ, Sở 

Tài chính đã thực hiện kiểm tra hàng năm. Qua tự kiểm tra nội bộ cán bộ, công 
chức, nghiêm túc chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, chấp hành 

đúng kỷ luật kỷ cương hành chính, không có vi phạm trong công tác  thực hiện 
phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức: Tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, công tác chuyên môn của cán bộ, công chức 

làm việc tại cơ quan nhằm đáp ứng và nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn để phục 
vụ tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm trên cơ sở Kế hoạch đào tạo đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, Sở đã triển khai xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức tại đơn vị (8).  

a) Kết quả triển khai và thực hiện các nội dung về cải cách chế độ công vụ, 
công chức: 

- Về cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm: Thực trạng vị trí việc 

làm hiện nay của Sở Tài chính thực hiện theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND 
ngày 06/7/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đế án vị trí việc làm và cơ cấu 

ngạch công chức của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh theo danh mục vụ trí việc làm.  

- Việc thực hiện đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của 
tỉnh: Sở Tài chính thực hiện đúng quy định tuyển dụng; thi nâng ngạch công 

chức; thực hiện thi tuyển để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý; đổi 
mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức. 

- Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 

Trên cơ sở kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh, khi có 
thông báo của Sở Nội vụ về các cuộc tập huấn nghiệp vụ, học tập nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ, Ban Giám đốc Sở đã xem xét từng cán bộ, công 
chức, cơ quan xem phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, 

nào thì sẽ lập danh sách cử đi học. Được sự quan tâm của Ban Giám đốc trong 
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, từ năm 2011 đến nay đã cử trên 

350 lượt cán bộ, công chức, tham dự các khóa tập huấn nghiệp vụ, học tập nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Qua thưc hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

                                        
7 Kế hoạch số 18/KH-STC ngày 30/01/2019 kiểm tra công vụ của Sở Tài chính năm 2019; Kế hoạch số 38/KH-

STC ngày 29/4/2020 Kiểm tra công vụ của Sở Tài chính năm 2020. 
8 Kế hoạch số 21/KH-STC ngày 25/3/2016 của Sở Tài chính về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2016; 

Kế hoạch số 62/KH-STC ngày 06/11/2017 về xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 

2018; Kế hoạch số 98/KH-STC ngày 20/11/2018 về xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

năm 2019; Kế hoạch số 52/KH-STC ngày 17/11/2019 về xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ, công 

chức năm 2020 
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cán bộ, công chức đã nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giúp bổ sung 
nhiều kiến thức và nâng cao hiệu quả trong giải quyết công việc, nhiệm 

- Việc áp dụng công nghệ thông tin, các mô hình, phương pháp, công nghệ 
hiện đại trong quản lý đội ngũ cán bộ, công chức: Việc quản lý đội ngũ cán bộ, 

công chức, hiện nay đa phần được thực hiện thủ công việc  cập nhật và bổ sung 
thông tin của hồ sơ được đánh máy sau đó in ra và lưu trữ vào từng túi hồ  sơ của 

từng cán bộ, công chức, chưa thực hiện sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công 
chức. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, 

công chức như: Triển khai thực hiện Chỉ thị, Quyết định, Công văn, Kế hoạch 
của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh (9) , đăng tải trên trang website của Sở để 

tổ chức, cá nhân biết và tham gia giám sát quá trình thực hiện. Qua triển khai 
thực hiện góp phần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện 

nhiệm vụ công vụ, công chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước , 
nâng cao ý thức vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của cấp trên. 

- Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ: cán bộ, công 

chức đã thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội 

quy, quy chế của cơ quan. Bảo vệ bí mật nhà nước; Chủ động và phối hợp chặt 
chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan; Bảo vệ, quản lý và 
sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao 

5. Cải cách tài chính công 

a) Tình hình triển khai các chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền 

lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội. 

- Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Lãnh đạo cấp 

trên, Sở Tài chính từng bước hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức và hoạt động 
hiệu quả. Việc sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí năng lực cán bộ. Bên 

cạnh đó chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức dần được cải thiện. Ban 
Quản lý Khu kinh tế đã thực hiện nâng bậc lương cho CBCC, người lao động 

theo quy định.Quy trình nâng ngạch lương được thực hiện theo đúng trình tự 
quy định như: đủ điều kiện về số năm công tác, trình độ chuyên môn, văn bằng, 

                                        
9 Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ 

quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản quy định về trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện 

nhiệm vụ công vụ công chức; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/04/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Công văn số 3265/UBND-NC ngày 

23/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT/TTg ngày 05/9/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính các cấp;  Kế 

hoạch số 84/KH-UBND ngày 20/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT -

TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường  xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Kế 

hoạch số 50/KH-UBND ngày 03/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện Quyết định số 

1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ; Quyết định 

số 106/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2019 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Kiểm tra công vụ năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; thực hiện Công văn số 2455/UBND-NC ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; ngày 13/8/2019  
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chứng chỉ, bằng cấp phù hợp vị trí dự thi nâng ngạch của CBCC thực hiện 02 
lần/năm. Việc xem xét nâng ngạch, bậc lương gắn với nguyên tắc công việc đạt 

năng suất, chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo hoàn 
thành tốt công việc được giao.  

- Cơ chế chính sách tiền lương so với giai đoạn trước có tăng nhưng rất ít 
(mức lương cơ sở tăng không cao so với giá cả thị trường), kinh tế của cán bộ, 

công chức còn nhiều khó khăn. Kinh tế gia đình còn ở mức trung bình đến thấp. 
Việc thực hiện chế độ phụ cấp, thời gian qua đã kịp thời hỗ trợ một phần thu 
nhập ngoài lương đối với cán bộ, công chức; khuyến khích cán bộ, công chức, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; tạo sự yên tâm, phấn khởi làm việc. 

b) Thực hiện đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà 

nước của tỉnh. 

- Quản lý thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh 

phí quản lý hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước theo đúng Nghị 
định (10) . Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước và một số văn bản khác có liên 
quan. 

Sở Tài chính thực iện công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng 
năm trên trang website; thực hiện chi đúng, chi đủ, đảm bảo kịp thời yêu cầu 

nhiệm vụ chính trị; quản lý thu, chi công quỹ đúng quy trình, quy phạm đảm bảo 
các quy định của Nhà nước về hồ sơ, chứng từ và thủ tục thanh quyết toán. Toàn 
thể cán bộ,công chức có ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản Nhà nước. Ban hành 

quy chế chi tiêu nội bộ triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, cơ quan thực 
hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng 

dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí. 

6. Về hiện đại hóa hành chính  

a) Việc ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch ứng dụng 
công nghệ thông tin của tỉnh: Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử; Cổng 

dịch vụ công; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của tỉnh. 

- Hàng năm Sở Tài chính đều có xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin dựa trên chức năng nhiệm vụ của sở và kế hoạch ứng dụng công nghệ 
thông tin của tỉnh.  

- Về phát triển chính phủ điện tử hàng quý cung cấp số liệu báo cáo phát 
triển chính phủ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cung cấp các dịch vụ công của Sở lên cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa 
chỉ: http://dichvucong.travinh.gov.vn. 

b) Kết quả đạt được trong ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh 

                                        
10 Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ -CP ngày 

07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ ban hành Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 

lập; Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh về đối tượng khách được mời cơm đối với 

chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 71/2018/TT-BTC; Công văn số 2196/STC-

QLG&CS của Sở Tài chính về việc phổ biến Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh 

Trà Vinh; Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính 
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- Về hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm quản lý, dữ liệu 
chuyên ngành, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin của các cơ quan, 

đơn vị trong tỉnh... 

+ Về hạ tầng, Sở Tài chinh có mạng hệ thống mạng LAN kết nối đến hạ 

tầng truyền thông ngành Tài chính và mạng WAN của tỉnh.  

+ Tổng số chữ ký số được cấp cho cán bộ, công chức là: 05 (Ban giám đốc 

Sở và Kế toán). 

+ Để phục tốt công tác quản lý điều hành cũng như cải cách hành chính 
ngoài ứng dụng các phần mềm chuyên ngành của Bộ Tài chính, Sở Tài chính 

còn trang bị các ứng dụng như: quản lý dự án đầu tư, quản lý chế độ chính sách, 
quản lý tài chính, điều hành, quyết toán ngân sách. 

- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị 
trong tỉnh: 

+ 100% CBCC sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ 
100% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà 

nước.  

+ 100% CBCC được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ. 

- Sở Tài chính có 32 dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên trang 
http://dichvucong.travinh.gov.vn (26 dịch vụ mức độ 2, mức độ 3 là 01 và 5 dịch 

vụ mức độ 4)  

c) Tình hình triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2008,  ISO 9001: 2015 tại cơ quan. 

Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 5/02/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng, áp dụng, 

duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự 

nghiệp công lập và các xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2017; trong năm 2017 
Sở Tài chính đã hoàn thành việc chuyển đổi phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan.Tiếp tục triển khai công tác kiểm soát thủ 

tục hành chính với việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của cơ quan hàng năm trên cơ sở 

Quyết định ban hành Kế hoạchthực hiện duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống 
quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tỉnh Trà 

Vinh, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ 
thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 
hoạt động của cơ quan. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 

TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

1. Những kết quả tích cực đã đạt được 

Triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, góp phần nâng cao tính công khai 

minh bạch, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí cho tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh và 
triển khai thực hiện, sử dụng có hiệu quả Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số hài 
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lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính; đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính trọng tâm, liên 

quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp theo quy định tại các nghị 
quyết của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh cải cách, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực 

tiếp đến tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, coi đây là khâu đột phá, tạo chuyển 
biến mạnh mẽ trong cải cách tổng thể nền hành chính nhà nước... 

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được Sở Tài chính tập trung 

quyết liệt. Hiện tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban 
Quản lý Khu kinh tế là 32/32 thủ tục. Qua rà soát đã rút ngắn được 50% thời 

gian giải quyết thủ tục hành chính. Đã thực hiện tích hợp 01 thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực lên trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Về thực hiện rà soát, đưa 

tối thiểu 30% thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 lên Dịch vụ 
công Quốc gia tỉnh: đã nâng mức độ 3 gồm 01/32 thủ tục, 4/32 thủ tục mức độ 

4.  

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân: 

Mặc dù công tác cải cách hành chính trong thời gian qua triển khia khá tốt 

theo kế hoạch. Tuy nhiên so với yêu cầu thì công tác cải cách hành chính trong 
thời gian qua vẫn còn một số tồn tại và hạn chế sau: 

- Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính chưa thực sự quan tâm và 
thiếu kiên quyết trong thực hiện công tác cải cách hành chính. 

- Công tác chỉ đạo điều hành thiếu kiên quyết và quyết liệt nên kết quả cải 

cách hành chính chưa cao. 

- Chưa dành thời gian cần thiết để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác cải 
cách hành chính. 

3. Những bài học kinh nghiệm trong triển khai cải cách hành chính 

Cải cách hành chính là một lĩnh vực khó, phải có quyết tâm mới đạt được 
kết quả mong muốn, đặc biệt là nhận thức và sự chỉ đạo của người đứng đầu vì 

thực sự đây là một cuộc đấu tranh quyết liệt với sự bảo trì trệ để đi đến một nền 
hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh và từng bước hiện đại. 

Cải cách hành chính cần phải có điền kiện về cơ sở vật chất và kinh phí đây 
là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công chương trình tổng thể cải cách Nhà 

nước 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2030 và những năm tiếp theo. 

Phần thứ hai 

ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC  

GIAI ĐOẠN 2020 - 2030 

Căn cứ vào kết quả tổng kết Chương trình tổng thể giai đoạn 2011 - 2020; 
Sở Tài chính đề xuất mục tiêu và những nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính 
phải triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2030, vào những nội dung sau: 

1. Về thể chế 
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- Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng dự thảo và ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật. 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp 

luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, nhằm kịp thời sửa 
đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của cơ 

quan. 

- Tăng cường công tác theo dõi tình hình pháp luật trên cơ sở kế hoạch đề 
ra nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 

2. Về thủ tục hành chính 

- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải 

cách hành chính và chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật của HĐND và UBND, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, 

cụ thể và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật. 

- Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát, rà soát, cập nhật các quy định 

thủ tục hành chính, đề xuất và thực hiện các phương án đơn giản hoá, rút ngắn 
thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; công bố kịp thời 

và niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính khi có văn bản quy phạm pháp luật 
mới quy định. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 
02/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo các nhiệm vụ được 
giao. 

- Tiếp nhận phản ánh, iến nghị, đôn đốc việc tiếp nhận và xử lý phản ánh 
kiến nghị của tổ chức về quy định hành chính theo đúng thẩm quyền và tri82nh 

tự quy định. 

3. Về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

- Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị 
quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Kế hoạch 

số 71-KH/TU ngày 08/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW; Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 08/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW; Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Tỉnh ủy về 
sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống 

chính trị tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-
NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII).  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh 
giản biên chế, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108-NĐ-CP, đảm bảo việc quản 
lý sử dụng biên chế tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định. 
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- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về phân cấp; tăng cường 
hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhằm nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, 

năng lực hoạt động của cơ quan. 

4. Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 

- Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần 
trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và người đứng đầu 

cơ quan. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức 
theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt, chú trọng công 

tác đánh giá phân loại cán bộ, công chức để có cơ sở định hướng cho hoạt động 
đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp nhu 

cầu công việc. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần xây 

dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo về số lượng, cơ cấu hợp lý gắn với vị 
trí việc làm có phẩm chất, đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

5. Về tài chính công 

- Tiếp tục triển khai, hướng dẫn thực hiện tốt các quy định về giao quyền tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí hành chính đối với cơ quan hành chính nhà 

nước; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với sự nghiệp công lập; 
đảm bảo mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước. 

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra đánh giá lại việc thực hiện chế độ tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với 
cơ quan nhà nước; quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị 

sự nghiệp công lập, thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tạo 
điều kiện cho việc giám sát, kiềm soát các quyết định về thu, chi tài chính.  

6. Về hiện đại hóa hành chính 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 

của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Triển khai thực hiện Kiến trúc Chính 
quyền điện tử tỉnh Trà Vinh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành 
chính, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, tăng cướng cung cấp dịch 

công trực tuyến mức độ 3,4. Tiếp tục áp dụng có hiệu quả phần mềm quản lý và 
điều hành văn bản nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí, thời gian 

giao dịch, lưu chuyển văn bản, tài liệu. 

- Nâng cao chất lượng áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động cơ quan. 

Trên đây là báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 của Sở Tài 

chính./. 
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Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 
- BGĐ; 
- Trang TTĐT; 
- Lưu: VT. 
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Phụ lục 1 
Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính 

 

STT Chỉ tiêu 

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(Tính 

đến 31/3) 

1 
Số lượng văn bản chỉ đạo, 
điều hành 

      

 - Văn bản của Sở 12 12 12 12 13 8 

 
- Văn bản của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh 
      

2 
Số lượng các cơ quan, đơn vị 
được kiểm tra CCHC 

      

3 Tuyên truyền CCHC       

- 

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 

CCHC (Có tổ chức  = 1; 
Không tổ chức = 0) 

      

- 
Số lượng bản tin chuyên đề 

CCHC trên đài PT-TH tỉnh 
      

- 
Số lớp tập huấn chuyên đề 
CCHC 

      

- 

Xây dựng chuyên mục CCHC 

trên Cổng TTĐT của Sở (Có 
xây dựng = 1; Không xây 
dựng = 0) 

1 1 1 1 1 1 

- 
Hình thức tuyên truyền 

CCHC khác (nếu có). 
      

4 
Số lượng mô hình, sáng kiến 
CCHC được triển khai áp 

dụng 

      

5 
Xây dựng, áp dụng bộ tiêu chí 
đánh giá CCHC các cơ quan, 

đơn vị 

      

 Bộ tiêu chí đánh giá sở, ngành       

 
Bộ tiêu chí đánh giá UBND 
cấp huyện 

      



Phụ lục 2 
Thống kê các nhiệm vụ tại lĩnh vực cải cách thể chế của các cơ quan, đơn vị 

 

STT Nhiệm vụ/tiêu chí 

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 
(Tính 

đến 31/3) 

1 

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) chủ trì soạn thảo 

đã được ban hành 
6 3 6 10 12 1 

Chia theo tên 

loại VBQPPL 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương 
01  4 7 6 1 

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 5 3 2 3 6  

Nghị quyết của Hội đồng nhân cấp huyện       

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện       

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã       

Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã       

2 
Số VBQPPL được đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc 

ban hành mới sau rà soát 
      

3 
Số VBQPPL đã được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền xử lý sau rà soát  
      

4 Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền       

5 Số VBQPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền       

6 
Số VBQPPL trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền đã được xử 

lý 
      

7 
Văn bản không phải là VBQPPL nhưng có chứa quy phạm pháp 
luật 

      



Phụ lục 3 
Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính  

của các cơ quan, đơn vị 
 

STT Chỉ tiêu 

Các sở, ban, ngành tỉnh,  

UBND cấp huyện, cấp xã 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 
(Tính 

đến 

31/3) 

1.  Tổng số TTHC của tỉnh 14 13 13 13 29 32 

- Số lượng TTHC cấp tỉnh       

- Số lượng TTHC cấp huyện       

- Số lượng TTHC cấp xã       

- 
Số TTHC do tỉnh ban hành (được 

giao trong Luật) 
14 13 13 13 29 32 

2.  

Số TTHC được đơn giản hóa sau 

rà soát (theo thẩm quyền của tỉnh, 

như: giảm thời gian giải quyết…) 

      

3.  

Số lượng thủ tục hành chính được 

công khai đầy đủ, đúng quy định 

trên Cổng/ Trang Thông tin điện 

tử 

14 13 13 13 29 32 

4.  
Thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông 
      

- 

Số lượng TTHC thực hiện được 

giải quyết tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công cấp tỉnh hoặc Bộ 

phận Tiếp nhận và trả kế quả 
cấp sở, ngành 

14 13 13 13 29 32 

- 

Số lượng TTHC thực hiện việc tiếp 

nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một 

cửa cấp huyện 

      

- 

Số lượng TTHC thực hiện việc tiếp 

nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một 

cửa cấp xã 
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STT Chỉ tiêu 

Các sở, ban, ngành tỉnh,  

UBND cấp huyện, cấp xã 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 
(Tính 

đến 

31/3) 

- 

Số lượng TTHC được giải quyết 

theo cơ chế một cửa liên thông 

cùng cấp 

      

- 

Số lượng TTHC hoặc nhóm TTHC 

được giải quyết theo hình thức 

liên thông giữa các cấp chính 
quyền 

      

- Số TTHC đã thực hiện 4 tại chỗ       

5.  Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC       

- 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC cấp tỉnh giải 

quyết đúng hẹn (đã tiếp nhận/đã 

trả đúng hẹn) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

- 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC cấp huyện giải 

quyết đúng hẹn (đã tiếp nhận/đã 

trả đúng hẹn) 

      

- 

Tỷ lệ hồ sơ TTHC cấp xã giải 

quyết đúng hẹn (đã tiếp nhận/đã 

trả đúng hẹn) 

      

6.  
Tiếp nhận và xử lý PAKN về 

TTHC 
      

- 
Số lượng PAKN đã tiếp nhận 

trong năm 
      

- 
Số lượng PAKN đã giải quyết 

trong năm 
      

- 

Số lượng PAKN được xử lý và đã 

công khai kết quả trả lời trên 

Cổng TTĐT 
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Phụ lục 4 
Thống kê và so sánh số lượng tổ chức thuộc tỉnh 

(Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019) 
 

I. Số lượng, cơ cấu tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  
Tỉnh, 

thành phố 

Giai đoạn Sở Tài chính Số Chi cục thuộc Sở Số phòng, văn phòng, 

thanh tra thuộc Sở 

Số đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND cấp 

tỉnh 

Ghi chú 

 Giai đoạn 2001-2010 
(Tính đến 12/2010) 

  
8 

  

 Giai đoạn 2011-2020 
(Tính đến 12/2019) 

  
7 

  

II. Số lượng, cơ cấu tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Tỉnh, 

thành phố 

Giai đoạn Số UBND cấp 

huyện 

Số phòng chuyên 

môn thuộc UBND 

cấp huyện 

Số văn phòng, thanh tra 

thuộc UBND cấp huyện 

Số đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND cấp 

huyện 

Ghi chú 

 Giai đoạn 2001-2010 
(Tính đến 12/2010) 

     

 Giai đoạn 2011-2020 
(Tính đến 12/2019) 

     

III. Số lượng đơn vị sự nghiệp công lập phân theo các lĩnh vực 
Tỉnh, 

thành phố 

Giai đoạn Sự nghiệp GD-ĐT Sự nghiệp y tế Sự nghiệp VH,TDTT Sự nghiệp khác 

Thuộc 

UBND 

cấp tỉnh 

Thuộc 

CQ 

chuyên 

môn 

cấp 

tỉnh 

Thuộc 

UBND 

cấp 

huyện 

Thuộc 

UBND 

cấp 

tỉnh 

Thuộc 

CQ 

chuyên 

môn 

cấp 

tỉnh 

Thuộc 

UBND 

cấp 

huyện 

Thuộc 

UBND 

cấp 

tỉnh 

Thuộc 

CQ 

chuyên 

môn 

cấp 

tỉnh 

Thuộc 

UBND 

cấp 

huyện 

Thuộc 

UBND 

cấp tỉnh 

Thuộc 

CQ 

chuyên 

môn cấp 

tỉnh 

Thuộc 

UBND 

cấp 

huyện 

 Giai đoạn 2001-2010 
(Tính đến 12/2010) 

 

            

Giai đoạn 2011-2020 
(Tính đến 12/2019)  

 

            

 



Phụ lục 5 
Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng  

đội ngũ cán bộ, công chức của  cơ quan 
 

STT Chỉ tiêu 

Các sở, ban, ngành tỉnh 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 
(Tính 

đến 31/3) 

1.  
Tổng số biên chế cán bộ, 

công chức  
      

- Tổng số được giao 54 54 52 50 49 48 

- Tổng số có mặt 49 47 46 46 47 48 

2.  
Tổng số biên chế viên 

chức 
      

- Tổng số được giao       

- Tổng số có mặt       

3.  

Số công chức được tuyển 

dụng theo hình thức thi 

cạnh tranh 

1    1  

4.  

Số công chức được bổ 

nhiệm vào các chức danh 

lãnh đạo, quản lý thông 

qua thi tuyển cạnh tranh 

      

5.  

Số lượng cán bộ, công 

chức được tinh giản biên 

chế 

      

6.  

Số lượng công chức được 

bổi dưỡng, tập huấn hàng 

năm 

15 20 20 30 35  

7.  

Số lượng viên chức được 

bổi dưỡng, tập huấn hàng 

năm 

      

8.  
Số lượng các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng 
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Phụ lục 6 
Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực cải cách tài chính công  của sở 

 

STT Chỉ tiêu 

Các sở, ban, ngành tỉnh 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 
(Tính 

đến 31/3) 

1 
Số cơ quan hành chính 

thực hiện cơ chế tự chủ  
43 43 43 43 43 43 

2 

Số đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc UBND 

cấp tỉnh thực hiện cơ chế 

tự chủ  

      

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

chi thường xuyên và chi 

đầu tư 

      

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

chi thường xuyên 

      

- 

Số lượng đơn vị sự 
nghiệp công tự bảo đảm 

một phần chi thường 

xuyên 

      

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công do Nhà 

nước bảo đảm chi 

thường xuyên 

      

3 

Số đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc cơ quan 

chuyên môn của UBND 

cấp tỉnh thực hiện cơ chế 

tự chủ  

131 135 120 106 106 106 

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

chi thường xuyên và chi 
đầu tư 

      

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

chi thường xuyên 

14 17 18 19 22 22 
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STT Chỉ tiêu 

Các sở, ban, ngành tỉnh 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 
(Tính 

đến 31/3) 

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

một phần chi thường 

xuyên 

36 38 29 26 24 24 

4 

Số đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc UBND 

cấp huyện thực hiện cơ 

chế tự chủ  

4 7 8 11 13 13 

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

chi thường xuyên và chi 

đầu tư 

      

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 
chi thường xuyên 

3 7 8 11 12 12 

- 

Số lượng đơn vị sự 

nghiệp công tự bảo đảm 

một phần chi thường 

xuyên 

1    1 1 

5 

Số tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập thực 

hiện cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm theo 

Nghị định số 

54/2016/NĐ-CP 

2 2 3 3 1 1 
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Phụ lục 7 
Thống kê các chỉ tiêu tại lĩnh vực hiện đại hóa hành chính của các sở, ban, 

ngành tỉnh 
 

STT Chỉ tiêu 

Các sở, ban, ngành tỉnh 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(Tính 

đến 31/3) 

1.  

Tỷ lệ văn bản hành chính 

được trao đổi dưới dạng 

điện tử 

50% 60% 80% 80% 100% 100% 

2.  
Số đơn vị kết nối Trục 

liên thông VBQG 
    100% 100% 

3.  

Số lượng văn bản nhận 

trên Trục liên thông 

VBQG 

      

4.  

Số lượng văn bản gửi 

trên Trục liên thông 

VBQG 

      

5.  Số lượng chữ ký số       

6.  
Tỷ lệ công chức có hộp 

thư điện tử 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7.  

Số cơ quan chuyên môn 

cấp tỉnh, đơn vị hành 

chính cấp huyện triển 

khai ứng dụng phần 

mềm quản lý văn bản  

      

8.  

Số cơ chuyên môn cấp 

tỉnh, đơn vị hành chính 
cấp huyện sử dụng mạng 

nội bộ (mạng LAN) để 

trao đổi công việc 

      

9.  

Số cơ quan chuyên môn 

cấp tỉnh, đơn vị hành 

chính cấp huyện có 

Cổng/Trang Thông tin 

điện tử 

      

10.  Số dịch vụ công trực    1 1 5 
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STT Chỉ tiêu 

Các sở, ban, ngành tỉnh 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

(Tính 

đến 31/3) 

tuyến mức độ 3, mức độ 

4 

11.  

Tỷ lệ dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 

4 có phát sinh hồ sơ 

      

12.  

Số đơn vị xây dựng, sử 

dụng phần mềm một cửa 

điện tử 

      

13.  

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết 

qua hệ thống một cửa 

điện tử 
      

14.  

Số cơ quan chuyên môn 

cấp tỉnh, đơn vị hành 

chính cấp huyện có bản 

Công bố ISO 
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Phụ lục 8 
Đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính nhà nước  

của các sở, ban, ngành tỉnh giai đoạn 2011-2020 
 

STT Các mục tiêu cải cách 

Đánh giá 

kết quả   

đạt được 

(Đạt/Không 

đạt) 

1.  

Thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải 

cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản; mỗi năm đều có 

tỷ lệ giảm chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải 

quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước 

Đạt 

2.  

Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng 

của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức 

trên 80% vào năm 2020 

Đạt 

3.  

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị để không còn sự 

chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn 

Đạt 

4.  

Chuyển giao những công việc mà cơ quan hành chính nhà 

nước không nên làm hoặc làm hiệu quả thấp cho xã hội, các 

tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ đảm nhận 

Đạt 

5.  
Sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020 
Đạt 

6.  

Sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp 

công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 

80% vào năm 2020  

Đạt 

7.  

Đội ngũ công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ 

trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và 

phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; 100% các cơ 

quan, đơn vị có cơ cấu công chức theo vị trí việc làm; 

Đạt 

8.  

Đến năm 2020: 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi 

giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới 
dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử 

dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu 

điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan; hầu 

hết các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước được 

thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên 

các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; hầu hết các dịch 

vụ công được cung cấp trực tuyến trên Mạng thông tin điện 

tử hành chính ở mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, 

phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa 

trên nhiều phương tiện khác nhau 

Đạt 

9.  

Các trang tin, cổng thông tin điện tử hoàn thành việc kết nối 

với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, hình thành đầy đủ 

Mạng thông tin điện tử hành chính trên Internet 

Đạt 

10.  
20% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống 

thông tin Chính quyền điện tử được xác thực định danh điện 
Đạt 
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STT Các mục tiêu cải cách 

Đánh giá 

kết quả   

đạt được 

(Đạt/Không 

đạt) 

tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin 

của các cơ quan 

11.  

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết 

thủ tục hành chính của từng bộ, ngành đạt từ 20% trở lên; 

tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của 

các bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện 

thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử  

Không đạt 

12.  

Tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4; 

50% Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh cung cấp giao diện cho các 

thiết bị di động; 100% dịch vụ công được hỗ  trợ giải đáp thắc 

mắc cho người dân, doanh nghiệp; 50% cơ quan nhà nước 

công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến; 100% Cổng Thông tin điện tử công khai 

thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số  43/2011/NĐ-

CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ; 20% dịch vụ 

công trực tuyến sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để 

thực hiện thủ tục hành chính; 50% dịch vụ công trực tuyến 

xử lý bằng hồ sơ điện tử; 20% thông tin của người dân được 

tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 50% dịch vụ công 

trực tuyến sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng 
ký doanh nghiệp. 

Không đạt 

13.  

100% phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các bộ, 

ngành được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản 

quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; 90% văn bản 

trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy 

định của pháp luật) dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ 

công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp 

huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi 

trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội 

dung mật). 

Đạt 

14.  

Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung 

mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc 

gia. 

Đạt 

15.  

Rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử 

dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp 
và xử lý công việc, văn phòng điện tử. 

Đạt 

16.  
100% cơ quan kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng 

của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 
Đạt 
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