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tỉnh giao năm 2019 tại Sở Tài chính 
 

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 11/02/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019; Kế 
hoạch số 34/KH-TCT ngày 28/12/2019 của Tổ công tác của Chủ tịch UBND 
tỉnh về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, 
các Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2019; Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 
11/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra 
việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và UBND 
các xã, phường, thị trấn năm 2019. 

Ngày 27/9/2019, Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính đã tiến hành kiểm tra tại Sở Tài chính. Sau khi trực tiếp kiểm tra và nghe 
các ý kiến giải trình của cơ quan, đơn vị, Đoàn Kiểm tra thông báo kết luận như 
sau: 

I. Kết quả kiểm tra 

1. Về công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra 

 Sở Tài chính  đã xây dựng báo cáo bám sát đề cương, bố trí thành phần 
làm việc với Tổ công tác theo đúng yêu cầu tại Giấy mời số 25/GM-VP ngày 
24/9/2019. 

 2. Kết quả tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

Sở Tài chính đã chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực 
hiện đúng quy định tại 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; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND 
tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, 
hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; Quy chế văn hoá công sở tại cơ 
quan hành chính nhà nước được ban hành kèm theo Quyết định số 
129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quy tắc ứng xử 
của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa 
phương ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 
của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các nội dung khác theo tinh thần chỉ đạo tại văn bản 
số 1310/UBND-NC ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện chủ đề 
năm 2019 về kỷ luật, kỷ cương hành chính. 
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Sở Tài chính đã kịp thời quán triệt các văn bản trên đến toàn thể công 
chức, viên chức, người lao động bằng các hành thức như: tuyên truyền, quán 
triệt tại các cuộc họp giao ban hàng tháng và trên hệ thống văn phòng điện tử 
eOffice về thực hiện các văn bản chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính; Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-STC ngày 17/01/2019 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 
nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; Công văn số 190/STC-VP 
ngày 28/01/2019 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính chấp hành 
thời gian làm việc trong cơ quan. 

Sở Tài chính đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung 
nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; ban hành quy định về phân công 
nhiệm vụ lãnh đạo, công chức cơ quan; rà soát, ban hành Quy chế chi tiêu nội 
bộ, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đã ban hành Quyết định số 207/QĐ-STC 
ngày 10/12/2018 về việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các 
đồng chí Lãnh đạo Sở Tài chính; Quyết định số 36/QĐ-STC ngày 08/3/2019 về 
việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí Lãnh đạo Sở 
Tài chính; đã rà soát, ban hành Quyết định số 82/QĐ-STC ngày 06/6/2017 ban 
hành Quy chế làm việc của cơ quan; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực 
hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trong hoạt động cơ quan; ban hành Quy 
chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Tài chính; Quy 
chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh giao. 

Sở Tài chính đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy 
chế làm việc và các quy chế, quy định của Sở; cán bộ, công chức và người lao 
động của Sở Tài chính chấp hành đúng quy định về thời gian làm việc;  không 
có trường sử dụng rượu, bia, hút thuốc lá trong giờ làm việc; trang phục của 
công chức, viên chức luôn nghiêm chỉnh, gọn gàng theo quy chế văn hóa công 
sở; đeo thẻ trong cơ quan, đơn vị và khi thực hiện nhiệm vụ; thái độ giao tiếp, 
ứng xử đúng mực, lịch sự.  

Thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo, 
điều hành công việc và tổ chức triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 
trong cơ quan, đơn vị. Trong chỉ đạo, điều hành, Giám đốc Sở luôn bám sát 
chương trình kế hoạch của UBND tỉnh, tình hình thực tế của ngành, xác định 
nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; điều hành linh hoạt trong tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ được giao; tập trung chỉ đạo, phân công thực hiện đối với từng lĩnh 
vực theo hàng tháng, quý cho phù hợp với tình hình thực tế; phân công nhiệm vụ 
cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn theo lĩnh 
vực phụ trách chủ trì tổ chức thực hiện, đồng thời yêu cầu kiểm tra, đôn đốc tiến 
độ thực hiện để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời. Giám đốc Sở Tài 
chính đã thực hiện nghiêm túc và cương quyết xử lý công chức vi phạm trong 
công tác tham mưu, đã ban hành 02 Quyết định kỷ luật công chức hình thức 01 
cảnh cáo, 01 khiển trách. 
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Đến thời điểm kiểm tra, Sở Tài chính đã cung cấp danh mục TTHC, nội 
dung TTHC chuyển tới Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện công 
khai, niêm yết tại Trung tâm. Tiếp nhận kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 
định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại 
trụ sở là 62 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; đồng thời đã xây 
dựng Kế hoạch số 96/KH-STC ngày 15/01/2019 để triển khai thực hiện rà soát, 
quy định thủ tục hành chính năm 2019. Việc công bố cập nhật thủ tục hành 
chính được thực hiện theo đúng quy định. Sở đã thực hiện rà soát các TTHC 
thuộc phạm vi lĩnh vực giải quyết của Sở theo quy định. Số thời gian cắt giảm 
sau khi rà soát: 439 ngày, tỷ lệ cắt giảm đạt 32%. Kết quả giải quyết TTHC 8 
tháng không có hồ sơ quá hạn.Thực hiện tốt nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 
10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 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. Sở Tài chính bố trí phòng tiếp công dân, niêm yết 
Quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân, trang bị sổ tiếp công dân, sổ tiếp nhận 
và xử lý đơn thư đúng quy định.  

 3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 

Hằng tháng, Sở tổ chức họp giao ban định kỳ, Thông báo kết luận giao 
ban có nội dung chỉ đạo triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và 
nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh giao. 

Thực hiện Chương trình số 39/CTr-UBND ngày 27/12/2018 của UBND 
tỉnh về Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2019, Sở Tài chính ban hành 
Chương trình số 2633/CTr-STC ngày 31/12/2018 về Chương trình làm việc của 
Sở Tài chính năm 2019 cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm tham mưu, tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, phân công cho các Phòng chuyên môn, các 
cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện. Thực hiện Quyết định số 244/QĐ-UBND 
ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Tài chính năm 2019, Sở Tài chính ban hành 
Kế hoạch số 270/KH-STC ngày 15/02/2019 triển khai thực hiện, các nhiệm vụ 
đã được Sở Tài chính triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch 
đề ra. 

Đã ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ 
do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong nội bộ cơ quan theo đúng quy 
định, phân công công chức làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực 
hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Giám đốc Sở phân 
công lãnh đạo Sở trực tiếp phụ trách, đồng thời giao cho Tổ công tác của Giám 
đốc thường xuyên theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Tổng số nhiệm vụ được UBND tỉnh giao đến ngày 30/9/2019 là 224 
nhiệm vụ, đã hoàn thành 215 nhiệm vụ, đúng hạn 199 nhiệm vụ, 5 nhiệm vụ 
hoàn thành quá hạn (chỉ chiếm 2,3%, giảm 18% so với 9 tháng năm 2018), đa số 
nhiệm vụ thực hiện đảm bảo đúng nội dung được giao. Cơ bản các nhiệm vụ 
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hoàn thành đúng tiến độ về thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong công 
tác tham mưu thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, trên địa bàn toàn tỉnh.   

Bên cạnh đó, hằng tháng căn cứ Báo cáo kết quả rà soát nhiệm vụ được 
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính 
đều chủ động bám sát, có báo cáo giải trình các nhiệm vụ chậm muộn, tiến độ cụ 
thể các nhiệm vụ chưa hoàn thành, chủ động xin gia hạn đối với các nhiệm vụ 
không có khả năng hoàn thành đúng hạn, đề xuất giải pháp xử lý, thể hiện sự 
nghiêm túc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, sát sao trong chỉ đạo, điều hành 
của lãnh đạo Sở. 

4. Nhận xét, đánh giá 

a) Ưu điểm: 

Sở Tài chính là một trong số các cơ quan có số lượng nhiệm vụ được giao 
lớn, tính chất công việc phức tạp, liên quan đến nhiều cơ chế, chính sách, tác 
động đến nhiều đối tượng, tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đạt kết quả cao, 
bảo đảm đúng thời hạn và chất lượng. Tập thể lãnh đạo Sở thể hiện tinh thần 
đoàn kết, sát sao trong chỉ đạo, điều hành; cùng sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, 
công chức, viên chức, sự nghiêm túc, quyết liệt, cùng tinh thần làm việc trách 
nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 
đạt được kết quả tương đối tốt trong 9 tháng đầu năm 2019. Qua theo dõi, công 
tác tham mưu đảm bảo chất lượng, các nội dung đề xuất, nội dung trình tại các 
phiên họp UBND tỉnh bảo đảm tiến độ đề ra được Lãnh đạo tỉnh tin tưởng, 
thống nhất cao. Triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận và giải quyết các 
thủ tục hành chính, nhất là qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, được tổ 
chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng cao.  

b) Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Sở Tài chính  vẫn còn tồn tại 
một số hạn chế sau:  

- Vẫn còn nhiệm vụ hoàn thành chậm thời hạn, 1 số nhiệm vụ chưa đảm 
bảo về hiệu quả và chất lượng công việc, còn xảy ra sai sót. 

- Việc cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh giao trên Chương trình quản lý nhiệm vụ có thời điểm chưa kịp thời. 

 4. Về kiến nghị, đề xuất của Sở Tài chính 

 - Về đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục quan tâm xem xét việc giao 
thời hạn hoàn thành nhiệm vụ đối với một số công việc có nội dung, tính chất 
nhiệm vụ phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan: Đoàn công tác tiếp thu và đề 
nghị lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các chuyên viên thực 
hiện cho phù hợp với tính chất từng công việc. 

 - Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh giao các sở, ban, 
ngành trực tiếp xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù của ngành đó: Trong 
những năm gần đây Văn phòng UBND tỉnh không còn việc tham mưu giao Sở 
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Tài chính tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù của các ngành 
khác.  

 - Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh khi xem xét, tham mưu giao nhiệm vụ 
trọng tâm hằng năm bảo đảm tính tập trung, tính phù hợp và rõ nét hơn: Nhiệm 
vụ trọng tâm hằng năm là do các sở, ban, ngành đề xuất UBND tỉnh phê duyệt, 
Văn phòng UBND tỉnh chỉ có trách nhiệm thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt, 
không tham mưu giao nhiệm vụ trọng tâm hằng năm cho các sở, ban, ngành.  

5. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra  

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra cơ bản đồng tình với những 
nguyên nhân của hạn chế, yếu kém và phương hướng, giải pháp khắc phục của 
Sở Tài chính đã đề ra trong báo cáo và kiến nghị một số nội dung sau: 

a) Sở Tài chính  

- Tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động 
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị 
số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương, nâng cao trách nhiệm hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

 - Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để nỗ lực thực hiện hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ quý IV năm 2019, không xảy ra nhiệm vụ hoàn thành 
chậm thời hạn, hạn chế tối đa xảy ra sai sót. 

 - Cấp ủy, người đứng đầu Sở tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết 
liệt, sát sao trong thực hiện nhiệm vụ của Sở; rà soát, ban hành đẩy đủ các văn 
bản về quy chế, quy định của cơ quan; thực hiện nghiêm túc công tác tuyển 
dụng, đánh giá, bổ nhiệm công chức, nghiêm minh trong việc khen thưởng, kỷ 
luật.  

 - Đăng ký nhiệm vụ trọng tâm hằng năm phải gọn rõ, có định lượng cụ 
thể. Đăng ký nội dung đưa vào Chương trình làm việc hằng năm của UBND tỉnh 
phải đúng quy định, bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện.  

 - Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường 
hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính do Sở thực 
hiện. 

 - Nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh về việc ủy quyền giải quyết thủ tục 
hành chính của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để nâng 
cao hiệu quả sử dụng công chức trong cơ quan do khối lượng thủ tục hành chính 
của Sở phát sinh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công không nhiều.   

b) Đối với Văn phòng UBND tỉnh 

- Lãnh đạo Văn phòng cần chỉ đạo các phòng chuyên môn khi tham mưu 
với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các cơ quan cần nghiên 
cứu, xác định thời hạn phù hợp với tính chất, phạm vi, yêu cầu của nhiệm vụ, 
bảo đảm thời hạn giao thực hiện nhiệm vụ phải hợp lý, khả thi.  



 6

- Tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp kết nối liên thông Chương trình quản 
lý nhiệm vụ với phần mềm VNPT-Eoffice triển khai trong thời gian tới để tự 
động cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm giảm bớt thao tác cập 
nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ, sự chênh lệch về thời gian hoàn thành do việc 
cập nhật không kịp thời.  

Đoàn kiểm tra thông báo để Sở Tài chính, các thành viên Đoàn kiểm tra 
được biết./.  

 
Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ; Tài chính 
- Các Thành viên Đoàn KT; 
- Lưu: VT, (NNK). 

TRƯỞNG ĐOÀN 
  
 

 

 
 
 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH 
Phạm Hùng Trường 
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