UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 1229 /STC-HCSN
V/v hướng dẫn, triển khai
thực hiện công tác cải cách
tài chính công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh (Cục thuế tỉnh;
Kho bạc nhà nước Hậu Giang; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Cục thi hành
án tỉnh; Ngân hàng nhà nước tỉnh; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh);
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ
Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ
quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;
Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Bộ Chỉ số đánh giá cải cách
hành chính và Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính đối
với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Thông báo số 01/TB-BĐH ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ban
Điều hành tổng đài hỗ trợ công tác CCHC tỉnh Hậu Giang.
Vừa qua, trong công tác phối hợp thực hiện kiểm tra công tác cải cách
hànhchínhvàcông vụ; Dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở của các cơ
quan, đơn vị và địa phương;trong đó, có nội dung kiểm tra thực hiện cải cách tài
chính công. Qua công tác kiểm tra một số cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện
tốt công tác cải cách tài chính công; tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương vẫn
chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng biểu mẫu các tiêu chí, tiêu chí thành phần
của lĩnh vực tài chính công (công khai dự toán; báo cáo quyết toán;thực hiện các
kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân
sách;ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của
cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự
nghiệp công lập so với năm trước; thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí
quản lý hành chính tại cơ quan hành chính; thực hiện quy định về sử dụng nguồn
tài chính, phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường
xuyên trong năm tại các đơn vị SNCL...) và chưa bổ sung tài liệu kiểm chứng đầy
đủ, kịp thời trong công tác báo cáo chấm điểm cải cách hành chính công.
Do đó, nhằm để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác cải
cách hành chính (cải cách tài chính công) và làm cơ sở để đánh giá hàng năm.
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Sở Tài chính hướng dẫn và đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai
thực hiện những nội dung như sau:
I. Triển khai và thực hiện công tác cải cách tài chính công:
1. Thực hiện công khai dự toán và gửi báo cáo quyết toán hàng năm:
- Thực hiện công khai dự toán:
+ Đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ
trợ: Về nội dung, hình thức, thời điểm công khaithực hiện theo Thông tư số
61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về
công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách
nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC
ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách
đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và
các quy định hướng dẫn hiện hành.
+ Công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách: Về nguyên
tắc, nội dung, trách nhiệm, hình thức, thời điểm công khai thực hiện theo Thông
tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.
- Gửi báo cáo quyết toán hàng năm: Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa
phương thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước ngày
25/6/2015; Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định về thời gian, biểu mẫu về tài chính - ngân
sách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày
10/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định thời hạn gửi
báo cáo quyết toán và thời gian thẩm định quyết toán ngân sách của cơ quan tài
chính cho các đơn vị dự toán cấp I trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và các quy định
hướng dẫn hiện hành.
2. Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà
nước về tài chính, ngân sách:
Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà
nước về tài chính, ngân sách của các cơ quan, đơn vị, địa phương được cơ quan
có thẩm quyền chỉ ra sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính,
ngân sách trong 02 năm gần nhất (ví dụ: Đánh giá cho năm 2021 thì thống kê
tổng số các kiến nghị được chỉ ra từ kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà
nước trong các năm 2020, 2021).
3. Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản công
của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý:
- Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ: Các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ chế
tự chủ và cơ quan ngành dọc thuộc đối tượng đánh giá hàng năm phải thực hiện
xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn tại quy định về thực hiện cơ
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chế tự chủ tài chính theo từng lĩnh vực và từng ngành (nếu có). Việc xây dựng
quy chế chi tiêu phải được thảo luận rộng rãi dân chủ, công khai trong đơn vị và
có ý kiến thống nhất của tổ chức công đoàn đơn vị. Quy chế chi tiêu nội bộ phải
gửi cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan tài chính cùng cấp để theo dõi, giám sát
thực hiện; gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch để làm căn
cứ kiểm soát chi. Nội dung quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế
độ, tiêu chuẩn, định mức, mức chi thống nhất trong đơn vị, đảm bảo hoàn thành
nhiệm vụ được giao, phù hợp với hoạt động đặc thù của đơn vị, sử dụng kinh phí
tiết kiệm có hiệu quả và tăng cường công tác quản lý.
- Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị thuộc phạm
vi quản lý:Nhằm để tăng cường các giải pháp quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết
kiệm, khai thác hiệu quả tài sản công; phòng chống thất thoát, lãng phí, tham
nhũng trong quản lý, sử dụng tài sản công. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa
phương thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng tài sản công theo các quy định
của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công như Luật quản lý, sử dụng tài sản
công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính
phủ, Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài
chính; Chị thị số 817/CT-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch UBND
tỉnh Hậu Giang về đẩy mạnh triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và
các văn bản quy định chi tiết thi hành; đặc biệt trong quản lý và sử dụng tài sản
phải xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị.
4. Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên và tự bảo đảm một phần chi
thường xuyên:
Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có đơn vị sự nghiệp, trong năm
đánh giá phải có ít nhất 01 đơn vị tăng thêm,mức độ phân loại từ ngân sách nhà
nước đảm bảo chi thường xuyên sang ngân sách nhà nước đảm bảo một phần chi
thường xuyên; từ ngân sách nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên sang
đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên mới đạt điểm theo từng tiêu chí đánh giá.
5. Tỷ lệ giảm chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập so với
năm trước:
Tổng chi trực tiếp ngân sách nhà nước (chi thường xuyên) cho đơn vị
SNCL thuộc đơn vị, địa phương trong năm đánh giá thấp hơn so với năm trước
thì đạt điểm theo tỷ lệ (ví dụ: Đánh giá năm 2021, tổng chi trực tiếp ngân sách
nhà nước cho đơn vị SNCL năm 2020 là 10 tỷ đồng, năm 2021 là 9 tỷ đồng.
Như vậy, mức chi trực tiếp ngân sách nhà nước cho đơn vị SNCL trong năm
2021 đã giảm 01 tỷ đồng và đạt điểm theo tỷ lệ tương ứng).
6. Thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính tại cơ
quan hành chính; thực hiện quy định về sử dụng nguồn tài chính, phân phối kết
quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên trong năm tại
các đơn vị SNCL:
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Trong năm nếu cơ quan, đơn vị, địa phương được cơ quan có thẩm quyền
chỉ ra (có sai phạm) sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính,
ngân sách sẽ không đạt điểm tiêu chí này (ví dụ: Đánh giá năm 2021, thì các
kiến nghị được chỉ ra từ kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nướctrong
năm 2021).
7. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm
(áp dụng cho các huyện, thị, thành):
Trong năm nếu tỷ lệ giải ngân đầu tư vốn ngân sách nhà nước đạt từ 70%
trở lên sẽ đạt điểm theo tỷ lệ của tiêu chí này.
8. Thực hiện thu ngân sách hàng năm của địa phương theo Kế hoạch được
Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
Trong năm nếu thu (thu nội địa) đạt và vượt chỉ tiêu sẽ đạt điểm theo tỷ lệ
của tiêu chí này.
9. Về nội dung cụ thể và tài liệu kiểm chứng để phục vụ công tác chấm
điểm cải cách hành chính (cải cách tài chính công) theo phụ lục đính kèm.
II. Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác cải cách tài chính công:
Trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cải
cách tài chính công các cơ quan, đơn vị, địa phương có khó khăn, vướng mắc đề
nghị có phản hồi về Sở Tài chính bằng một trong các hình thức sau:
- Bằng văn bản: Đề nghị có văn bản phản hồi kịp thời về Sở Tài chính để
phối hợp xử lý, hướng dẫn theo quy định.
- Hoặc liên hệ trực tiếp: Liên hệ trực tiếp qua tổng đài cải cách hành chính,
số điện thoại 0939015599 (nhấn phím 6) để được giải đáp thắc mắc kịp thời.
Sở Tài chính kính báo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- SNV (BĐH tổng đài CCHC);
- Lưu VP-HCSN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hà

