
 

 

 UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /QĐ-STC 

 

Đà Nẵng, ngày    tháng 01 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 Căn cứ Quyết định số 3122/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2016 của 

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 4988/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2020 của 

UBND thành phố Đà Nẵng Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 

2021 của thành phố Đà Nẵng; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác cải cách hành 

chính năm 2021 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Trưởng các phòng thuộc Sở căn cứ Kế hoạch ban hành kèm theo 

Quyết định này, chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo chất 

lượng, đúng thời gian quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp 

báo cáo Giám đốc Sở tình hình thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, thời gian quy 

định. Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở căn cứ vào kết quả thực hiện 

Kế hoạch công tác cải cách hành chính của các phòng làm cơ sở để đánh giá kết 

quả thi đua năm 2021. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, 

Trưởng các phòng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4; 

- Sở Nội vụ; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP.02. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Phụng 
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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
    

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-STC ngày     tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) 

            
  I. NỘI DUNG CÔNG VIỆC, TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN       

            

TT Nội dung và kết quả đầu ra 

Lãnh đạo Sở,  

phòng chủ trì tham 

mưu 

Phòng phối 

hợp triển khai 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

I NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH DO UBND THÀNH PHỐ GIAO CHỦ TRÌ THỰC HIỆN 

1 

Tham mưu xây dựng trình HĐND thành phố Nghị quyết ban 

hành Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân 

quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Lãnh đạo Sở, 

Phòng QLNS 

Các phòng có 

liên quan 
30/6/2021 

 

2 

Tham mưu xây dựng trình HĐND thành phố Nghị quyết ban 

hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các 

cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn 

định ngân sách 2022-2025. 

Lãnh đạo Sở,  

Phòng QLNS 

Các phòng  

thuộc Sở 
31/12/2021   
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3 

Tham mưu xây dựng trình HĐND thành phố Nghị quyết ban 

hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 

dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương; tỷ lệ phần 

trăm (%) phân chia các khoản thu chi giữa các cấp Ngân 

sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân 

sách giai đoạn 2022-2025. 

Lãnh đạo Sở,  

Phòng QLNS 

Các phòng có 

liên quan 
31/12/2021   

4 

Tham mưu xây dựng trình HĐND thành phố Nghị quyết quy 

định mức thu, quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí theo chủ 

trương của Quốc hội tại Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 

19/6/2020. 

Lãnh đạo Sở,  

Phòng HCSN 

Các phòng có 

liên quan 
31/12/2021   

5 

Rà soát, đề xuất tham mưu trình HĐND thành phố Nghị 

quyết giảm phí, lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức 3,4 thuộc thẩm quyền của HĐND thành 

phố (theo Công văn số 13706/BTC-CST ngày 09/11/2020 

của Bộ Tài chính). 

Lãnh đạo Sở,  

Phòng HCSN 

Các phòng  

thuộc Sở 
31/12/2021   

II KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ 

1 Chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính 

a 
Ban hành Kế hoạch và phổ biến Chương trình công tác cải 

cách hành chính năm 2021 đến các phòng thuộc Sở. 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng  

thuộc Sở 
Tháng 01/2021   

b 

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 29/CT-TU ngày 

06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 

xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát 

triển thành phố trong tình hình mới 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng  

thuộc Sở 
Thường xuyên   
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c Tổ chức đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC 
Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng  

thuộc Sở 

Theo kế hoạch 

của Sở Nội vụ 
  

d 
Phối hợp báo cáo kết quả thực hiện Bộ Chỉ số CCHC cấp 

tỉnh phục vụ đánh giá xếp hạng do Bộ Nội vụ tổ chức 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 

Theo kế hoạch 

của Sở Nội vụ 
  

đ 

Phối hợp xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình tổng 

thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 tại thành phố Đà 

Nẵng 

Lãnh đạo Sở; 

Văn phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 

Theo kế hoạch 

của Sở Nội vụ 
  

e 

Thường xuyên cập nhật dữ liệu phần mềm phục vụ theo dõi, 

đánh giá kết quả cải cách hành chính: 

http//cchc.danang.gov.vn. 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 
Thường xuyên   

g 
Cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức 

thực hiện công tác pháp chế 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 
  

Theo Kế hoạch 

của Sở Tư pháp 
  

h 
Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp cho công 

chức một cửa 

Lãnh đạo Sở; 

Văn phòng Sở 
  

Theo kế hoạch 

của Văn phòng 

UBND TP 

  

i 

Tiếp tục thực hiện các nội dung tuyên truyền về cải cách 

hành chính trên trang Thông tin điện tử của Sở; tăng cường 

hiệu quả sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ đối với 

CBCC của Sở,…. 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng  

thuộc Sở 
Thường xuyên   

k 

Phối hợp đánh giá kết quả triển khai Quyết định số 

3987/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Chủ tịch UBND thành 

phố ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 

Theo kế hoạch 

của Văn phòng 

UBND TP 

  

l Kiểm tra về cải cách hành chính 
Lãnh đạo Sở; Văn 

phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 
Thường xuyên   
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2 Cải cách thể chế hành chính 

a 

Phối hợp tham mưu triển khai Nghị quyết số 

119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình 

chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 

triển thành phố Đà Nẵng. 

Lãnh đạo Sở;  

Phòng HCSN 

Các phòng có 

liên quan 
Tháng 12/2021 

Sở Nội 

vụ chủ 

trì 

b 

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch xây 

dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND TP 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 
Thường xuyên   

c 

Phối hợp cập nhật đầy đủ, kịp thời văn bản QPPL do 

HĐND, UBND TP ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia về 

pháp luật theo yêu cầu 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở phối  

hợp với Sở Tư pháp 

Các phòng có 

liên quan 
Thường xuyên Nếu có 

d 
Công khai 100% văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành 

đã ban hành (do Sở tham mưu) trên website chuyên ngành. 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 
Thường xuyên   

3 Cải cách thủ tục hành chính 

a 

Thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, 

dịch vụ hành chính công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

cho Bưu điện thực hiện 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 

Theo Kế hoạch 

của UBND TP 
  

b 
Tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 
Thường xuyên   

c 

Bảo đảm ban hành kịp thời, đúng thời gian quy định và thực 

hiện có hiệu quả kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính của thành phố. 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 
Thường xuyên   
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d 

Tiếp tục rà soát, tham mưu ban hành Bộ thủ tục hành chính 

Sở (trong đó tiếp tục duy trì thực hiện cơ chế một cửa liên 

thông với Văn phòng UBND thành phố) và công bố công 

khai bộ thủ tục hành chính của Sở (nếu có). Bảo đảm chất 

lượng Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính của Sở 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 
Thường xuyên   

đ 

Tham mưu UBND thành phố ban hành Bộ thủ tục hành 

chính dùng chung đối với UBND các quận, huyện và 

phường xã trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, giá cả theo 

đúng quy định 

Lãnh đạo Sở;  

Phòng QLNS; 

Văn phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 

Theo Kế hoạch 

của UBND TP 
  

e 

Niêm yết, công khai đầy đủ 100% thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả, đăng tải trên webstie của Sở. 

Lãnh đạo Sở; Văn 

phòng Sở 

Các phòng 

thuộc Sở 
Thường xuyên   

g 

Phối hợp công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác Bộ TTHC 

của Sở trên Cổng thông tin điện tử thành phố và Cổng thông 

tin dịch công từ cơ sở dữ liệu TTHC của thành phố.  

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng 

thuộc Sở 
Thường xuyên   

h 

Tiếp tục rà soát và kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện 

đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 
31/12/2021   

i 

Phối hợp thực hiện Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài 

thủ tục thực hiện theo cơ chế một cửa, đảm bảo 100% văn 

bản đến được phân loại và 100% văn bản đi được ban hành 

từ công việc hoặc văn bản đến trên Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng 

thuộc Sở 
Thường xuyên   

k 
Tiếp tục rà soát, cập nhật và ban hành các Quy trình ISO 

9001:2015 

Lãnh đạo Sở, 

Văn phòng 

Các phòng 

thuộc Sở 
Thường xuyên 
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l 

Nâng cao chất lượng khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, 

công dân, duy trì khảo sát trực tuyến về chất lượng dịch vụ 

hành chính công và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả. 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 

Các phòng 

thuộc Sở 
Thường xuyên   

m 

Sử dụng hiệu quả công cụ theo dõi, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 21/7/2015 của Chủ 

tịch UBND thành phố về xử lý vi phạm trong quá trình giải 

quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân 

Lãnh đạo Sở;  

Tổ 1 cửa của Sở 

Văn phòng, các 

phòng có liên 

quan 

Thường xuyên   

n 
Tăng cường giám sát hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả thuộc Sở 

Lãnh đạo Sở;  

Thanh tra Sở 

Các phòng có 

liên quan 
Thường xuyên   

4 Cải cách tổ chức bộ máy và hoạt động của cơ quan nhà nước 

a Sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở Lãnh đạo Sở 
Các phòng có 

liên quan 
31/12/2021   

b 

Tham gia ý kiến xây dựng Đề án chuyển giao các nhiệm vụ 

hỗ trợ phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước cho đơn vị ngoài 

nhà nước thực hiện 

Lãnh đạo Sở; 

Phòng HCSN 

Các phòng có 

liên quan 

Theo Đề án của 

các Sở, ban, 

ngành, quận 

huyện 

  

c 

Thực hiện tinh giản biên chế tại cơ quan đảm bảo theo lộ 

trình tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Giải quyết 

chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế năm 2021. 

Lãnh đạo Sở; Phòng 

HCSN, Văn phòng 

Các phòng có 

liên quan 

Theo kế hoạch 

của thành phố 
  

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

a Thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý 
Lãnh đạo Sở; 

Văn phòng Sở 

Các phòng 

thuộc Sở 

Theo Kế hoạch 

của Sở Nội vụ 
  

b 
Xây dựng Đề án, điều chỉnh vị trí việc làm của Sở sau khi 

sắp xếp lại tổ chức bộ máy 

Lãnh đạo Sở; 

Văn phòng Sở 

Các phòng 

thuộc Sở 

6 tháng sau khi 

có sắp xếp lại bộ 

máy 
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c 

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của thành 

phố; tập trung bồi dưỡng, đảm bảo cán bộ, công chức đáp 

ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại. 

Lãnh đạo Sở; 

Văn phòng Sở 

Các phòng 

thuộc Sở 

Theo Kế hoạch 

của Sở Nội vụ 
  

d 

Phối hợp Triển khai Đề án "Chương trình quốc gia về học 

tập ngoại ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019-2030 tại thành 

phố Đà Nẵng". 

Lãnh đạo Sở; 

Văn phòng Sở 
  

Theo Kế hoạch 

của Sở Nội vụ 
  

6 Cải cách tài chính công 

a 
Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể tại khoản 2, 3, 4, 5 Mục I - 

Nhiệm vụ thành phố giao 
        

b 

Phối hợp thực hiện cổ phần hóa 05 đơn vị sự nghiệp công 

lập trong giai đoạn 2021-2026 sau khi có Quyết định phê 

duyệt danh mục của Thủ tướng Chính phủ. 

Lãnh đạo Sở;  

Phòng TCDN 

Phòng HCSN 

và các phòng có 

liên quan 

Theo đề nghị của 

các cơ quan, đơn 

vị 

  

c 

Tiếp tục phối hợp triển khai cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập gắn với lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp 

công 

Lãnh đạo Sở;  

Phòng HCSN 

Các phòng có 

liên quan 

Theo đề nghị của 

các cơ quan, đơn 

vị 

  

7 Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong cải cách hành chính 

a 
Phối hợp triển khai 60% dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên 

Cổng dịch vụ công thành phố 

Lãnh đạo Sở;  

Văn phòng Sở 
  

Theo Kế hoạch 

của Sở Thông tin 

và Truyền thông 
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b 

Phối hợp vận hành, khai thác, bảo đảm công tác an toàn, an 

ninh thông tin cho Hệ thống Thông tin chính quyền điện tử 

thành phố; Theo dõi và xử lý các nội dung có liên quan tại 

ứng dụng Góp ý trên Hệ thống thông tin chính quyền điện tử 

thành phố; Khai thác phần mềm một cửa, một của liên thông 

trên địa bàn thành phố 

Lãnh đạo Sở;Văn 

phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 
Thường xuyên   

c 

Tiếp tục thực hiện ứng dụng tiện ích hẹn giờ giao dịch giải 

quyết các dịch vụ công; Tham gia triển khai ứng dụng tin 

nhắn SMS công vụ 

Lãnh đạo Sở; 

Văn phòng Sở; 

Tổ 1 cửa 

  Thường xuyên   

d 
Triển khai sử dụng dữ liệu điện tử để xử lý hồ sơ, thay thế 

một số thành phần hồ sơ tổ chức, công dân phải nộp 
Lãnh đạo Sở;Tổ 1 cửa 

Các phòng có 

liên quan 
Thường xuyên   

đ 
Triển khai công khai, cung cấp thông tin và kết quả thực 

hiện thủ tục hành chính qua mạng cho người dân 

Lãnh đạo Sở; 

Văn phòng Sở; 

Các phòng có 

liên quan 
Thường xuyên   

e 

Tham gia xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu nền và quy 

định việc sử dụng, khai thác, chia sẻ dữ liệu về cán bộ công 

chức và dữ liệu công dân 

Lãnh đạo Sở; 

Văn phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 
Thường xuyên   

g 
Phối hợp thường xuyên cập nhật bộ thủ tục hành chính của 

Sở mới ban hành trên phần mềm Một cửa điện tử thành phố. 

Lãnh đạo Sở; 

Văn phòng Sở 

Các phòng 

thuộc Sở 
Thường xuyên   

h 

Duy trì thực hiện đảm bảo 90% văn bản, tài liệu chính thức 

trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực 

hiện dưới dạng điện tử có giá trị pháp lý và được trao đổi 

trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 100% văn bản 

đến liên thông được tiếp nhận, xử lý đúng thời hạn. 

Lãnh đạo Sở; 

Văn phòng Sở 

Các phòng có 

liên quan 
Thường xuyên   

  B. TỔ CHỨC THỰC HIỆN         

  I. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÒNG THUỘC SỞ 



10 

 

   

  
1. Căn cứ các nội dung công việc được giao tại Mục A, Kế hoạch kèm theo Quyết định này, các phòng tổ chức triển khai thực hiện đảm 

bảo nội dung và thời gian theo quy định. 

  
2. Định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các công việc được giao gửi về Văn phòng để tổng hợp báo cáo theo quy định (Thời gian 

gửi báo cáo về Văn phòng vào ngày 30/5 đối với báo cáo 6 tháng và 30/11 đối với báo cáo năm). 

  II. TRÁCH NHIỆM CỦA VĂN PHÒNG         

  1 Chủ trì, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc Kế hoạch này. 

  
2. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Định kỳ 

tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Sở Nội vụ./. 

    GIÁM ĐỐC 

            

            

            

            

    Nguyễn Văn Phụng 
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