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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 4627/KH-STC Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 12 năm 2020 
 

 

KẾ HOẠCH 

Cải cách hành chính lĩnh vực tài chính công năm 2021 

 
 

Thực hiện Văn bản số 2006/SNV-CCHC&VTLT ngày 19/11/2020 của Sở 

Nội vụ về xây dựng kế hoạch CCHC 2021 và báo cáo cải cách hành chính định 

kỳ. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch cải cách tài chính công năm 2021 như sau: 

1. Mục tiêu chung 

Thực hiện tốt công tác cải cách tài chính công, tăng cường công tác quản 

lý ngân sách nhà nước; nâng cao tính chủ động, sáng tạo, quyền hạn và trách 

nhiệm của các đơn vị thực hiện tự chủ tài chính trong sử dụng ngân sách, sử 

dụng biên chế, tổ chức bộ máy và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.Tăng 

nguồn thu, tiết kiệm chi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao 

chất lượng dịch vụ công; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho 

người lao động, tăng mức tự chủ tại một số đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 

ngân sách cấp. Tăng cường công tác quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh 

nghiệp nhà nước và công ty cổ phần có phần vốn nhà nước do UBND tỉnh Hà 

Tĩnh là chủ sở hữu;  

2. Yêu cầu 

- Nội dung Kế hoạch cải cách tài chính công năm 2021 tiếp tục gắn với 

việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 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”; Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. 

- Tăng cường chỉ đạo, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách tài chính công trong năm 2021, bảo đảm 

chất lượng và hiệu quả.  

II. Nhiệm vụ và giải pháp 

1. Nhiệm vụ trọng tâm, đột phá 

- Tham mưu ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp 

ngân sách, tỷ lệ phân trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai 

đoạn 2022-2025; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương 

năm 2022. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý vốn, 

tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp. 
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- Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính; thực hiện 

đổi mới cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện cơ chế tự 

chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

- Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 

số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. 

- Đôn đốc các địa phương, đơn vị giải ngân kịp thời kinh phí thực hiện các 

chế độ, chính sách theo quy định; thực hiện nghiêm các kiến nghị sau thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính ngân sách. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

- Hướng dẫn, thể chế hóa và đôn đốc triển khai thực hiện việc thoái vốn 

nhà nước tại các đơn vị theo Quyết định 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. Cụ thể, tại các đơn vị: Công ty CP môi trường đô thị Hồng 

Lĩnh; Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh; Tổng công ty 

KSTM Hà Tĩnh-CTCP. 

- Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh 

phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính theo Nghị định số 

130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; cơ chế tự chủ đối với các 

đơn vị sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp 

khác; Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ.  

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính, 

đặc biệt là nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó từng bước giảm dần tỷ trọng 

chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển; tinh giản bộ máy, biên chế, thực 

hiện cải cách tiền lương; đẩy mạnh thực hiện khoán chi, đưa vào thu nhập một 

số chính sách, chế độ theo tiêu chuẩn, định mức chi. Nâng cao hiệu quả chi ngân 

sách, từng bước triển khai quản lý chi ngân sách theo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH. 

- Đốn đốc, hướng dẫn các đơn vị xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành 

định mức kinh tế kỹ thuật, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ. 

- Tăng cường công tác kiểm soát đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà 

nước; thực hiện công khai tài chính đúng quy định; kiểm tra việc thực hiện dự 

toán, quyết toán và sử dụng ngân sách theo quy định.   

- Rà soát, đánh giá, chấm điểm cải cách tài chính công đối với sở, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp 

công lập; kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên 

chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 

3. Giải pháp chủ yếu 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-141-2016-nd-cp-co-che-tu-chu-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-su-nghiep-kinh-te-325310.aspx
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- Tập huấn, hướng dẫn, triển khai chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực tài 

chính công  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giam sát, thanh tra, đối với các ngành, các 

đơn vị, các cấp của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng ngân sách, 

kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm chế độ, chính 

sách tài chính theo quy định của pháp luật; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc về chế độ, chính sách tài chính và thực hiện các nhiệm vụ về cải 

cách tài chính công. 

- Nâng cao chất lượng tham mưu về chế độ, chính sách tài chính, chế độ 

báo cáo theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận:   

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, HCSN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phùng Thị Nguyệt 
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