
Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận triển khai tốt Dịch vụ công trực tuyến 
góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính 
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 Trong những năm qua Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Bình Thuận đã lãnh đạo 
xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, 
đảng viên, quần chúng trong đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác 
dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tham gia chăm lo, phục vụ nhân 
dân ngày càng tốt hơn; kịp thời nắm bắt và giải quyết thỏa đáng những tâm tư, 
nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng 
thuận trong xã hội; hạn chế thấp nhất việc khiếu kiện và làm tốt công tác dân vận, 
nhất là công tác tiếp công dân và thực hiện tốt cơ chế “một cửa” trong việc giải 
quyết thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch.  

Với mục tiêu chung là tạo điều kiện, tiền đề đối với công cuộc cải cách 
hành chính công của Chính phủ tiến đến Chính phủ điện tử; tạo sự công khai, minh 
bạch hóa thủ tục hành chính, tăng tính trách nhiệm xử lý hồ sơ của công chức Kho 
bạc Nhà nước và đơn vị giao dịch, chống việc giả chữ ký, con dấu đảm bảo tính 
pháp lý cho hồ sơ giao dịch và chống việc tẩy xóa, sữa chửa sau khi hồ sơ đã được 
chủ tài khoản phê duyệt; mặt khác cả Kho bạc Nhà nước và đơn vị giao dịch được 
chủ động xử lý, phân loại hồ sơ gởi đến thuận lợi, tiện ích trong việc xử lý các hồ 
sơ giao dịch tương lai nhưng không ảnh hưởng đến hiệu năng, qui trình giao dịch 
một cửa. 

Thực hiện chủ trương của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nướcViệt Nam về 
cải cách hành chính năm 2019, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận đã tích cực, 
chủ động trong việc báo cáo xin chỉ đạo của UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các 
sở, ban, ngành; tuyên truyền, vận động các đơn vị giao dịch về mục đích, lợi ích 
dịch vụ công mang lại và hỗ trợ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để các đơn vị 
tham gia Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước.  

Kho bạc Nhà nước Bình Thuận đã tổ chức tập huấn sử dụng Dịch vụ công 
trực tuyến đối với các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với Kho bạc Nhà 
nước cấp tỉnh, cấp huyện, các công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi trong hệ 
thống Kho bạc, các đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thư số để họ cài đặt và hướng 
dẫn sử dụng 1 lần cho các đơn vị tham gia Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà 
nước. Do làm tốt công tác tuyên truyền cho các đơn vị về mục đích, lợi ích dịch vụ 
công mang lại nên trong thời gian qua Kho bạc Nhà nước đã nhận được sự ủng hộ 
và phối hợp tốt từ phía các đơn vị. Tính đến ngày 30/9/2020 trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận đã có 1.267/1.267 đơn vị, đạt 100% tham gia dịch vụ công trực tuyến của 
Kho bạc Nhà nước. 

Việc đẩy mạnh sử dụng Dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước không 
chỉ nhằm thực hiện cải cách, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân 
sách và chủ đầu tư khi giao dịch với Kho bạc Nhà nước, mà còn phát huy tốt hiệu 
quả trong thời gian qua thực hiện lệnh giãn cách xã hội, phòng chống dịch Covid-
19 theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế được tối đa lượng khách hàng 
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đến giao dịch trực tiếp tại Kho bạc nhưng không làm gián đoạn hoạt động của đơn 
vị. 

Là một trong những đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên 
giao; Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Thuận vinh dự được Chủ Tịch nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng nhất (năm 2015); liên tục từ năm 2015 - 2019 đều 
được Chủ tịch UBND Tỉnh, Bộ Tài Chính tặng Bằng khen. Đảng bộ được Tỉnh ủy 
khen thưởng là cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh (từ 2015 - 
2017); được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng vì đã có thành tích đạt 
“trong sạch vững mạnh” tiêu biểu (năm 2018 và 2019); đồng thời, được Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 04 năm 
thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./. 
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