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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày 07 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình năm 2021
----------------Căn cứ Quyết định số 3338/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Hoà Bình ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Hoà Bình năm
2021.
Sở Tài chính xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 với
các nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC TIÊU
1. 100% văn bản quy phạm pháp luật của Sở được ban hành theo đúng quy
định của pháp luật.
2. Tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Tài chính đều được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, bảo đảm đơn giản, dễ
hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan
thực hiện thủ tục hành chính; 100% TTHC của tỉnh được giải quyết theo cơ chế
một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
3. 100% cán bộ công chức của Sở Tài chính thực hiện đúng vị trí việc làm;
tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, có đủ phẩm chất, năng lực và trình
độ, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ;
4. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ về tài chính; đẩy mạnh công tác phòng chống
tham nhũng, lãng phí; phát huy dân chủ, huy động sự tham gia tích cực của cán
bộ, công chức vào thực hiện công tác cải cách hành chính.
5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn TCVN ISO và hoạt động của cơ quan; tin học hóa quy trình giải
quyết công việc.
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
(Có phụ lục kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng các phòng nghiệp vụ, Văn phòng Sở và Thanh tra Sở có trách
nhiệm:
a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chịu trách nhiệm
trước Giám đốc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tăng
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cường công tác, tuyên truyền về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm
công chức, trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.
b) Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm các phòng thuộc Sở gửi báo cáo
kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính về Văn phòng Sở trước ngày
mùng 10 của tháng cuối quý.
2. Văn phòng Sở:
a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng
chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.
b) Tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở, định
kỳ báo cáo Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.
c) Duy trì tốt việc đánh giá nhiệm vụ cải cách hành chính của các phòng,
với công tác thi đua, khen thưởng.
Trong quá trình triển khai thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị
và đề xuất, đề nghị các phòng gửi văn bản vể Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo
Giám đốc Sở để xem xét, điều chỉnh./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nội vụ;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT + VP (NL).

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Thắng
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KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
Các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình
(Kèm theo Kế hoạch số:
/KH-STC ngày
tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính)
STT

Nội dung nhiệm vụ

Sản phẩm

Chủ trì

Phối hợp

Thời gian hoàn
thành

I

Cải cách thể chế

1

Xây dựng kế hoạch Kiểm tra, rà soát văn
bản quy phạm pháp luật năm 2021.

Kế hoạch

Văn phòng Sở

Các phòng

Quý I năm 2021

2

Tổ chức rà soát văn bản QPPL do Sở
tham mưu trình UBND, HĐND tỉnh ban
hành năm 2021

Báo cáo kết quả rà soát

Văn phòng Sở

Các phòng

Các quý trong năm
2021

II

Cải cách thủ tục hành chính

1

Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ
tục hành chính năm 2021

Kế hoạch

Văn phòng Sở

Các phòng

Quý I năm 2021

Rà soát những thủ tục hành chính có
vướng mắc, bất cập, gây cản trở hoạt
động sản xuất kinh doanh và đời sống
nhân dân, tác động lớn đến hoạt động
kinh tế - xã hội của ngành, địa phương

Danh mục rà soát

Văn phòng Sở

Các phòng

Trong năm 2021
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2
STT

3

III

1

IV

Nội dung nhiệm vụ
Công bố những TTHC mới được ban
hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo quy
định

Rà soát, quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn đối các phòng chuyên môn của
cơ quan

Phối hợp

Thời gian hoàn
thành

Quyết định của UBND
tỉnh

Văn phòng Sở

Các phòng

Trong năm 2021

Quyết định

Văn phòng Sở

Các phòng

Trong năm 2021

Kế hoạch thực hiện, QĐ
chuyển đổi, luân chuyển.
Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng

Năm 2021

Kế hoạch

Phòng Tin học
và Thống kê

Các phòng

Quý I năm 2021

Văn phòng Sở

Các phòng

Trong năm 2021

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

1

V

Hiện đại hóa nền hành chính

1

Xây dựng, ban hành Kế hoạch ứng dựng
Công nghệ thông tin năm 2021 của Sở

1

Chủ trì

Cải cách tổ chức bộ máy

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối
với cán bộ, công chức theo quy định.

VI

Sản phẩm

Cải cách tài chính công
Thực hiện tốt việc giao tự chủ về tài chính Báo cáo kết quả

3

