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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 04/7/2016 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 

26/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện cải cách hành chính năm 2020; 

Theo Công văn số 1699/SNV-CCHC ngày 13/8/2018 của Sở Nội vụ tỉnh 

Sóc Trăng về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo định kỳ cải cách hành chính và Kế 

hoạch số 259/KH-STC ngày 21/01/2020 của Sở Tài chính về thực hiện cải cách 

hành chính năm 2020, Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách 

hành chính (CCHC) năm 2020 như sau: 

I. Tình hình tổ chức thực hiện văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC  

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao tại các kế hoạch, chương trình, đề án về CCHC của tỉnh: 

a) Liệt kê nhiệm vụ được giao 

- Rà soát, kiểm soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC). 

- Kiểm tra, giám sát doanh nghiệp nhà nước. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng. 

- Chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh và một số nhiệm vụ được UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

b) Báo cáo tiến độ đạt/chưa đạt của các phần việc được giao (về mặt thời 

gian, số lượng). Đánh giá sơ bộ nội dung đã thực hiện: 

 - Xây dựng các Kế hoạch: Số 292/KH-STC ngày 22/01/2020 về kiểm tra, xử 

lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2020; số 463/KH-STC 

ngày 14/02/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 tại Sở Tài 

chính tỉnh Sóc Trăng; số 290/KH-STC ngày 22/01/2020 về thực hiện công tác 

pháp chế năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng; số 288/KH-STC ngày 

22/01/2020 về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2020; số 289/KH-STC ngày 

22/01/2020 về thực hiện rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 của Sở Tài chính tỉnh 

Sóc Trăng; số 259/KH-STC ngày 21/01/2020 về thực hiện CCHC năm 2020; số 

761/KH-STC ngày 10/3/2020 thực hiện tuyên truyền CCHC năm 2020; số 

3995/KH-STC ngày 02/10/2020 kiểm tra công tác CCHC năm 2020; số 4646/KH-

STC ngày 23/12/2019 về thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020. 

- Xây dựng Tờ trình số 201/STC-TT ngày 15/01/2020 và số 547/TTr-STC 

ngày 21/02/2020 dự thảo Báo cáo tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống 
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lãng phí năm 2019. 

- Báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành 

công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu (Công văn số 06/STC-TCDN 

ngày 02/01/2020); Kết quả thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường 

chứng khoán của DNNN sau cổ phần hóa (Công văn số 282/STC-TCDN ngày 

22/01/2020). 

- Công văn số 1017/STC-VP ngày 30/3/2020 và số 2308/STC-VP ngày 

16/6/2020 về việc đăng ký nội dung văn bản quy phạm pháp luật dự kiến tham 

mưu UBND tỉnh ban hành năm 2020. 

- Công văn số 3361/STC-VP ngày 20/8/2020 về việc đăng ký danh mục dự 

kiến tham mưu UBND tỉnh trình tại kỳ họp HĐND tỉnh năm 2020; số 3785/STC-

VP ngày 17/9/2020 về việc đăng ký danh mục văn bản cá biệt trình tại kỳ họp 

HĐND tỉnh dự kiến ngày 29/9/2020. 

- Tờ trình số 1944/TTr-STC ngày 27/5/2020 về việc xây dựng quy trình nội 

bộ giải quyết TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của 

Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng. 

- Tờ trình số 3007/TTr-STC ngày 29/7/2020 về ban hành Quy định mức thu 

tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2020. 

- Tờ trình số 3131/TTr-STC ngày 04/8/2020 về việc ban hành mức thu tiền 

sử dụng khu vực biển áp dụng đối với dự án Nhà máy Điện gió số 7. 

- Tờ trình số 3146/TTr-STC ngày 05/8/2020 về việc ban hành Quy định hệ 

số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

- Tờ trình số 2061/TTr-STC ngày 02/6/2020 về việc trình quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng. 

- Công văn số 4372/STC-VP ngày 29/10/2020 về việc đề xuất nội dung đưa 

vào Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021. 

c) Nêu rõ nguyên nhân (nếu chưa đạt): 

- Các kế hoạch được xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời; báo cáo đúng 

thời gian quy định. 

- Rà soát các nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết các 

luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 (Công văn số 

1465/STC-VP ngày 29/4/2020). 

- Phối hợp tự kiểm tra và báo cáo kết quả rà soát VBQPPL theo chuyên đề 

giá (Công văn số 1338/STC-VP ngày 21/4/2020 và số 1700/STC-VP ngày 

15/5/2020). 

- Báo cáo số 964/BC-STC ngày 25/3/2020 về công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19; Báo cáo số 4582/BC-STC ngày 

11/11/2020 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Báo cáo sơ 

kết 02 năm thi hành Luật Tạm giữ, tạm giam và Luật Tổ chức cơ quan điều tra 

hình sự năm 2015.  

- Công văn số 1922/STC-VP ngày 26/5/2020 về việc báo cáo kết quả tự 
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kiểm tra VBQPPL theo chuyên đề giá. 

- Báo cáo số 2425/BC-STC ngày 19/6/2020 về tình hình và kết quả thực 

hiện kiểm soát TTHC quý II năm 2020. 

- Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 

2020 (Công văn số 1710/STC-TT ngày 15/5/2020 và số 2033/BC-STC ngày 

02/6/2020) và báo cáo việc thi hành pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí (Công văn số 1658/TTr-STC ngày 12/5/2020). 

- Công tác rà soát các khoản phí, lệ phí được thực hiện đúng theo tinh thần  

chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn số 1464/STC-NS ngày 29/4/2020, số 

1465/STC-VP ngày 29/4/2020 và số 1473/STC-NS ngày 29/4/2020). 

- Báo cáo số 2050/BC-STC ngày 02/6/2020 về công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2020. 

- Báo cáo số 4615/BC-STC ngày 12/11/2020 về kết quả thực hiện công tác 

pháp chế năm 2020. 

- Báo cáo số 4219/BC-STC ngày 19/10/2020 về kết quả thực hiện công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020. 

- Báo cáo số 4583/BC-STC ngày 11/11/2020 về thực hiện một số nhiệm vụ, 

giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 năm 2020. 

- Báo cáo số 888/BC-STC ngày 17/3/2020 về tình hình và kết quả thực hiện 

kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2020; Báo cáo số 2425/BC-STC ngày 

19/6/2020 về tình hình và kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý II 

năm 2020; Báo cáo số 3795/BC-STC ngày 18/9/2020 về tình hình và kết quả thực 

hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020; Báo cáo về kết quả thực hiện 

công tác CCHC trong năm 2020 đầy đủ và đúng thời gian quy định. 

- Tính đến thời điểm báo cáo, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng chưa có đơn vị sự 

nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty TNHH MTV do Nhà nước làm 

chủ sở hữu và chưa có đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng phương án thực hiện 

việc chuyển đổi. Do đó, địa phương cũng chưa có chủ trương thực hiện việc 

chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty TNHH MTV do Nhà nước làm 

chủ sở hữu. 

-  Hiện tại có 02 Công ty niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán. 

- Thường xuyên tuyên truyền CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở, 

trong Ngày pháp luật vào ngày 09 hàng tháng; niêm yết tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, tại Sở Tài chính; đồng thời, tuyên truyền CCHC thông qua 

các cuộc họp, hội nghị và họp chi bộ tại cơ quan. 

Đánh giá chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao tại các kế hoạch, chương trình, đề án về CCHC của tỉnh, Sở Tài 

chính đã hoàn thành 100% các kế hoạch và báo cáo kịp thời, đúng quy định. 

  2. Báo cáo tình hình tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC liên quan đến ngành 

triển khai trên địa bàn tỉnh (bao gồm nhiệm vụ mới, không thuộc nhiệm vụ liệt kê 
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tại khoản 1, Mục I, Phụ lục này): 

a) Đánh giá hiệu quả, tiến độ, tỷ lệ phần việc đã triển khai thời điểm báo 

cáo. 

- Đăng ký nội dung rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 tại Công văn số 

75/STC-VP ngày 07/01/2020. 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh: Bãi bỏ 01 TTHC thuộc ngành tài chính trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 462/TTr-STC ngày 14/02/2020); Quy định tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng ôtô chuyên dùng trang bị cho các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 4272/TTr-STC ngày 

20/11/2019, số 112/TTr-STC ngày 09/01/2020 và số 447/TTr-STC ngày 

12/02/2020); Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng cùa 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập và phân cấp thẩm quyền ban hành 

(Tờ trình số 4671/TTr-STC ngày 24/12/2019); Công bố danh mục mua sắm tập 

trung và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh (Tờ trình số 93/TTr-STC 

ngày 08/01/2020). Ngày 17/02/2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

327/QĐ-UBND về việc bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

chính tỉnh Sóc Trăng. 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ TTHC thuộc ngành tài chính trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 1335/TTr-STC ngày 21/4/2020 của Sở Tài chính. 

Ngày 24/4/2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1135/QĐ-UBND về 

việc bãi bỏ một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc 

Trăng. 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực Quản lý 

công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình 

số 1339/TTr-STC ngày 21/4/2020 của Sở Tài chính. Ngày 24/4/2020 Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1139/QĐ-UBND về việc công bố TTHC mới 

ban hành, lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh bãi bỏ 01 TTHC thuộc ngành tài chính trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 2543/TTr-STC ngày 25/6/2020 của Sở Tài 

chính. Ngày 26/6/2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1710/QĐ-

UBND về việc bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Trả lời kiến nghị của các Tổ đại biểu tại Công văn số 2647/STC-GCS ngày 

05/7/2020. 

b) Nêu rõ nguyên nhân (nếu chưa đạt): 

Nhìn chung, Sở Tài chính tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác CCHC, triển khai thực hiện đạt 

100% Kế hoạch. 

3. Báo cáo tình hình ban hành và triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành 

CCHC triển khai tại đơn vị, địa phương: 

a) Liệt kê những nội dung đã ban hành: 
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 - Hướng dẫn về: Phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch (Công 

văn số 12/STC-NS ngày 03/01/2020); Rút dự toán chi ngân sách năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh (Công văn số 106/STC-NS ngày 09/01/2020); Rút dự toán chi Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh (Công 

văn số 406/STC-NS ngày 10/02/2020); Đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình quyết 

toán dự án hoàn thành năm 2019 (Công văn số 4856/STC-ĐT ngày 31/12/2019); 

Thực hiện Kế hoạch thực hiện Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công (Công 

văn số 1163/STC-GCS ngày 08/4/2020); Thực hiện các thủ tục bàn giao, tiếp nhận 

tài sản công (Công văn số 1671/STC-GCS ngày 13/5/2020); Thực hiện cắt giảm tối 

thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm 

thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 (Công văn số 3385/STC-

NS ngày 24/8/2020). 

 - Triển khai và yêu cầu các đơn vị thuộc Sở tập trung thực hiện có hiệu quả 

công tác CCHC theo Công văn số 2789/UBND-TH ngày 26/12/2019 của UBND 

tỉnh (Công văn số 46/STC-VP ngày 03/01/2020); Chấn chỉnh những hạn chế, thiếu 

sót qua công tác kiểm tra CCHC năm 2019 (Công văn số 4724/STC-VP ngày 

26/12/2019) và chỉ đạo các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC (Công 

văn số 1395/STC-VP ngày 23/4/2020). 

 - Đăng ký thi đua năm 2020 (Công văn số 370/STC-VP ngày 05/02/2020); 

Đăng ký nhu cầu nâng ngạch công chức năm 2020 (Công văn số 475/STC-VP 

ngày 14/02/2020). 

 - Công bố TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3, 4 thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính (Thông báo số 4242/TB-STC ngày 

19/11/2019); Triển khai việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến được gửi từ 

Cổng dịch vụ công Quốc gia (Công văn số 4794/STC-VP ngày 30/12/2019). 

 - Ban hành các quyết định: Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài 

sản công (Quyết định số 08/QĐ-STC ngày 10/02/2020 và số 65/QĐ-STC ngày 

19/8/2020); Giao biên chế công chức và hợp đồng lao động cho các đơn vị thuộc 

Sở năm 2020 (Quyết định số 15/QĐ-STC ngày 14/02/2020); Quy chế quản lý và 

sử dụng văn bản điện tử đã ký số và chứng thư số (Quyết định số 103/QĐ-STC 

ngày 03/12/2019). 

 - Rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức năm 

2020 (Công văn số 532/STC-VP ngày 20/02/2020); Xây dựng Đề án, Phương án 

sắp xếp lại bộ máy tổ chức hành chính thuộc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng (Đế án 

số 674/ĐA-STC ngày 03/3/2020, Phương án số 4177/PA-STC ngày 16/10/2020). 

 - Xây dựng các Kế hoạch số 560/KH-STC ngày 24/02/2020 đánh giá nội bộ 

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 vào hoạt 

động của Sở Tài chính năm 2020; số 579/KH-STC ngày 25/02/2020 phát động 

phong trào thi đua năm 2020. 

 - Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 (Quyết định số 17/QĐ-STC ngày 20/02/2020 và số 39/QĐ-

STC ngày 05/5/2020); Bãi bỏ quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng (Quyết định số 16/QĐ-STC ngày 
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20/02/2020). 

- Xây dựng Kế hoạch số 2879/KH-STC ngày 17/7/2020 về luân chuyển 

công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý năm 2020. 

- Thực hiện giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Sóc Trăng tại Công văn 

số 2495/STC-VP ngày 24/6/2020 và thực hiện nâng cấp mức độ Dịch vụ công trực 

tuyến và chọn Dịch vụ công trực tuyến kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia tại 

Công văn số 2457/STC-VP ngày 22/6/2020. 

- Ban hành Quyết định số 50/QĐ-STC ngày 13/7/2020 và số 62/QĐ-STC 

ngày 04/8/2020 bãi bỏ quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Tài 

chính tỉnh Sóc Trăng. 

- Ban hành Quyết định số 53/QĐ-STC ngày 16/7/2020 ban hành bổ sung 

danh mục tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý hành chính của Sở Tài chính tỉnh 

Sóc Trăng và số 63/QĐ-STC ngày 04/8/2020 công bố lại Hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Thực hiện Quyết định số 25/QĐ-STC ngày 05/3/2020 của Giám đốc Sở 

Tài chính về việc kiểm tra niêm yết giá và chấp hành giá bán đã niêm yết tại các 

huyện, thị xã và thành phố Sóc Trăng. Đồng thời, tổng hợp kết quả kiểm tra báo 

cáo Bộ Tài chính theo tinh thần Công văn số 1957/BTC-TTr ngày 25/02/2020 của 

Bộ Tài chính. 

- Triển khai và thực hiện thanh tra theo Kế hoạch được phê duyệt tại Trung 

tâm Y tế thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; Trường Trung học phổ thông Đoàn Văn 

Tố, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. 

b) Đánh giá hiệu quả, tiến độ, tỷ lệ phần việc đã triển khai:  

 - Sở Tài chính ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC tại đơn vị, 

kịp thời xây dựng các kế hoạch và triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Nổi bật là 

công tác xây dựng VBQPPL, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh rà soát, 

sửa đổi, bổ sung những VBQPPL cho phù hợp. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC 

tại đơn vị được thực hiện thường xuyên và có kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, khắc 

phục ngay những hạn chế, thiếu sót. 

 - Thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; đào tạo, bồi dưỡng đạt 

100% Kế hoạch (Báo cáo số 4142/BC-STC ngày 14/10/2020). 

- Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đạt 100% Kế hoạch, cụ thể: 

+ Đến thời điểm hiện nay tại Trung tâm Y tế Ngã Năm đã thực hiện xong, 

kiến nghị xử lý nộp vào NSNN với số tiền 2.538.265.449 đồng. 

+ Tại Trường Trung học phổ thông Đoàn Văn Tố, thị trấn Cù Lao Dung, 

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng đang thực hiện thanh tra dự kiến cuối tháng 

11/2020. 

+ Thực hiện kết luận thanh tra theo đúng quy định tại Thông tư số 

01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt 
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động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử 

lý về thanh tra. 

+ Việc thực hiện thanh tra trách nhiệm theo quy định của pháp luật về hoạt 

động thanh tra theo 8 nội dung quy định tại Mục 2 Chương III của Thông tư số 

08/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Sở chưa thực hiện vì Sở 

Tài chính không có đơn vị trực thuộc. 

- Báo cáo tình hình thực hiện Kết luận thanh tra số 1432/KH-TTCP ngày 

08/6/2016 của Thanh tra Chính phủ (Công văn số 182, 183/STC-GCS ngày 

14/01/2020). 

- Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 06 tháng và năm 2020 (Báo cáo số 

2791/BC-STC ngày 14/7/2020, số 4150/BC-STC ngày 16/10/2020). Báo cáo đánh 

giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 

9001:2015 năm 2020 (số 3215/BC-STC ngày 10/8/2020). 

- Báo cáo kết quả rà soát, tổ chức thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn 

chế theo Báo cáo số 59/BC-SNV ngày 03/6/2020 của Sở Nội vụ (số 2966/BC-STC 

ngày 24/7/2020). 

- Báo cáo rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục trong công tác 

tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý (số 

3054/BC-STC ngày 30/7/2020). 

- Báo cáo kết quả sử dụng biên chế năm 2019, tình hình thực hiện biên chế 

năm 2020 và Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2021 (số 

1988/STC-BC ngày 28/5/2020). 

II. Kết quả chủ yếu đạt được: 

a) Báo cáo thông tin theo mẫu: 
 

STT Nội dung Họ tên 
Chức 

vụ 
Email/điện thoại 

1 
Lãnh đạo phụ 

trách CCHC 
Trần Quốc Sở 

Phó 

Giám 

đốc 

tqso@soctrang.gov.vn 

2 

Công chức phụ 

trách tham 

mưu CCHC 

Nguyễn Thị Anh 

Trang 

Chuyên 

viên 
ntatrang@soctrang.gov.vn 

3 
Công chức phụ 

trách CNTT 
Dương Văn Lý 

Chuyên 

viên 
dvly@soctrang.gov.vn 

b) Đối với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC: 

Đính kèm các biểu mẫu gồm: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A,7A,8A,9A,10A, 11A, 12, 13A 

III. Tình hình thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 13/CT-TTg và 

Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-UBND 

ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng 



8 

 

Sở Tài chính quán triệt trong toàn thể công chức và người lao động thực hiện 

các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chỉ đạo của Tổng bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 

của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung của Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 

27/8/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Chỉ đạo công chức và người lao động chấp 

hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết công 

việc; nghiêm túc thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả (Công văn số 

239/STC-VP ngày 20/01/2020 và số 3187/STC-VP ngày 06/8/2020), Luật Phòng, 

chống tác hại của rượu, bia (Công văn số 280/STC-VP ngày 22/01/2020). Thực 

hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương 

những tháng cuối năm 2020 tại Công văn số 3015/STC-NS ngày 29/7/2020. 

Phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về lĩnh 

vực quản lý của ngành, các quy định về tổ chức, biên chế, tinh giản biên chế và cơ 

cấu lại đội ngũ công chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ 

Chính trị; xây dựng Phương án sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy tổ chức hành chính 

thuộc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng (Phương án số 4177/PA-STC ngày 16/10/2020). 

Chủ động rà soát, xác định rõ từng lĩnh vực công tác, vị trí việc làm dễ phát sinh 

tiêu cực, tham nhũng, có biện pháp giám sát, xử lý trách nhiệm đối với những 

trường hợp có hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức; thực hiện đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, phản ánh, kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp. 

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết 

quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu cải cách TTHC của cơ quan; kịp thời quán triệt 

thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg và Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ và Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ. 

Đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách TTHC; thực hiện các nhóm nhiệm vụ 

theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 08/CT-UBND 

ngày 03/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh CCHC trên địa bàn 

tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan. Công khai thời gian, địa điểm tiếp công 

dân, địa chỉ đường dây nóng, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC trên Cổng 

Thông tin điện tử. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, xử lý hồ 

sơ công việc qua môi trường điện tử và gửi nhận văn bản điện tử, triển khai chữ ký 

số trong hoạt động trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan; thực hiện tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; có giải pháp cụ thể 

nhằm tăng hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3; hướng dẫn 

người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ 

bưu chính công ích. 

Thực hiện nghiêm nội dung Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/4/2013 

của Chính phủ; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp; 

Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp. Tiếp tục rà soát 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=19/NQ-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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nhóm TTHC thuộc lĩnh vực thuộc ngành, kiến nghị sửa đổi, bổ sung khi cần thiết; 

công bố, công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền. Phối hợp nâng cấp, hiệu chỉnh 

Cổng thông tin điện tử, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC, vận hành hệ thống “một cửa điện tử”; theo dõi, đánh giá việc giải 

quyết TTHC; xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất; thực thi phương án đơn giản 

hóa TTHC khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện Hợp đồng Thỏa 

thuận hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC 

thuộc thẩm quyền qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Quy định trách nhiệm Trưởng các đơn vị khi để xảy ra tình trạng chậm công 

bố, công khai TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, giải quyết trễ hạn và thực hiện xin lỗi 

cá nhân, tổ chức khi để xảy ra chậm trễ theo quy định tại Quyết định số 

09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác 

quản lý, sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị (Công văn số 4271/STC-VP ngày 

20/11/2019). Triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 

của Chính phủ về công tác văn thư (Công văn số 934/STC-VP ngày 23/3/2020). 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác CCHC và tình hình thực hiện Chỉ thị 

số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 13/CT-TTg và Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng năm 2020 của Sở 

Tài chính./. 

 
Nơi nhận:            KT. GIÁM ĐỐC 

- Sở Nội vụ (để báo cáo);         PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Ban Giám đốc; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VP (VT-CCHC). 
 A.Trang        
      

         

 

            

               Trần Quốc Sở 
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