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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2022 

và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/VPTU ngày 25/12/2019 của Văn phòng Tỉnh 

ủy Gia Lai về việc thực hiện chế độ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu 

năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 như sau:  

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 2022 

1. Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở  

Chỉ đạo điều hành công tác thu ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quyết 

toán thuế. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp quản lý nợ thuế; chủ động 

phối hợp cơ quan chức năng địa phương thu hồi nợ đọng thuế bảo đảm chỉ tiêu thu 

nợ thuế được giao. 

Chỉ đạo đề xuất UBND tỉnh về kinh phí hỗ trợ tiền sinh hoạt trong kỳ nghỉ hè 

cho lưu học sinh Lào do dịch Covid-19 không về nước được; Báo cáo UBND tỉnh 

nguồn kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022; phương án kinh phí 

đảm bảo thực hiện công tác phòng chống dịch Covid - 19 năm 2022. 

Triển khai các phòng chuyên môn thực hiện thẩm định, rà soát kinh phí tổ chức 

Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày Thành lập tỉnh Gia Lai; Báo cáo kết quả 

thu, chi năm 2021 và đề xuất hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Giống thủy sản. 

Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổng hợp khắc phục 

kiến nghị của Kiểm toán nhà nước KV XII về kiểm toán ngân sách địa phương năm 

2020 và các năm trước. 

Chỉ đạo việc giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh 

nghiệp năm 2021 các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Chỉ đạo hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn 

vị của Đảng trên địa bàn; Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn 

dân; xử lý số tiền thu được từ xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân của 

Hạt kiểm lâm thị xã An Khê; việc triển khai các thủ tục để bổ sung diện tích đất thực 

hiện dự án Nhà hát, Trung tâm triển lãm Văn hóa, Nghệ thuật và Thư viện tổng 

hợptỉnh; đề xuất UBND tỉnh phương án bố trí nơi làm việc tạm của HĐND-UBND 

thành phố Pleiku tại khách sạn Sê San (cũ). 

Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính tỉnh Gia 

Lai; hoàn chỉnh các thủ tục công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm ngạch và xếp 

lương cho công chức trúng tuyển năm 2020; tiếp nhận 01 công chức từ đơn vị khác 

chuyển về Sở Tài chính (Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức cơ).  

2. Kết quả thực hiện chính trị 06 tháng đầu năm 2022 

2.1. Công tác quản lý tài chính - ngân sách 
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2.1.1. Về thu NSNN trên địa bàn 

Trong năm 2022, Trung ương giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai 5.415 tỷ đồng, tăng 18,95% so với dự toán năm 2022. Dự toán được HĐND tỉnh 

thông qua là 5.827 tỷ đồng, tăng 15,45% so dự toán năm 2021. 

Thực hiện thu NSNN 6 tháng đầu năm 2022 là 3.054 tỷ đồng, đạt 56,4% dự 

toán Trung ương giao, đạt 52,4% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 85,5% so với cùng 

kỳ. Cụ thể: 

- Thu nội địa: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 3.024 tỷ đồng (bao gồm thu xổ số 

kiến thiết), đạt 60,5% dự toán Trung ương giao, đạt 55,9% dự toán HĐND tỉnh giao, 

tăng 12,4% so với cùng kỳ.  

Một số khoản thu đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao (11/15 khoản):  

(1) Thu từ DNNN Trung ương: Thực hiện 430 tỷ đồng, đạt 57,7% dự toán 

Trung ương và HĐND tỉnh giao, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. 

(2) Khoản thu từ DNNN địa phương: Thực hiện 27 tỷ đồng, đạt 54% dự toán 

Trung ương và HĐND tỉnh giao.  

(3) Khoản thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài: Thực hiện 100 tỷ đồng, 

đạt 250% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, tăng 43,6% so với cùng kỳ.  

 (4) Thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: Thực hiện 718 tỷ đồng, 

đạt 59,3% dự toán Trung ương giao và HĐND tỉnh giao, tăng 10,9% so với cùng kỳ.  

 (5) Thu lệ phí trước bạ: Thực hiện là 155 tỷ đồng, đạt 67,4% dự toán Trung 

ương giao và HĐND tỉnh giao, tăng 19,8% so với cùng kỳ.  

 (6) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Thực hiện 3 tỷ đồng, đạt 50% dự toán 

Trung ương và HĐND tỉnh giao, tăng 6,3% so với cùng kỳ.  

(7) Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 280 tỷ đồng, đạt 101,8% dự toán Trung 

ương giao và HĐND tỉnh giao, tăng 55,9% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu chủ 

yếu tăng từ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản (lũy kế 6 tháng 

2021 là 55,6 tỷ đồng; 6 tháng 2022 ước đạt 161 tỷ đồng, tăng 2,9 lần so CK năm 

trước).  

(8) Thu phí và lệ phí: Thực hiện 66 tỷ đồng, đạt 62,3% dự toán Trung ương và 

HĐND tỉnh giao, tăng 0,3% so với cùng kỳ. 

(9) Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện là 45 tỷ đồng, đạt 63,4% 

dự toán Trung ương giao và HĐND tỉnh giao, giảm 14% so với cùng kỳ. Nguyên 

nhân chủ yếu giảm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoán sản do tỉnh cấp phép 

(6 tháng 2021 nộp 8,2 tỷ đồng; 6 tháng 2022 ước nộp 4,7 tỷ đồng, giảm 3,5 tỷ đồng). 

(10) Thu phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế thực hiện: Thực hiện 8 tỷ 

đồng, đạt 72,7% dự toán Trung ương giao và đạt 66,7% dự toán HĐND tỉnh giao, 

tăng 18,4% so với cùng kỳ.  

(11) Các khoản thu do cơ quan tài chính quản lý: Thực hiện là 130,328 tỷ đồng, 

đạt 78,5% dự toán Trung ương giao và đạt 76,7% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 

60,1% so với cùng kỳ.  

Bên cạnh đó, còn một số khoản thu chưa đạt dự toán như (04/15 khoản): 

(1) Thuế bảo vệ môi trường: Thực hiện 350 tỷ đồng, đạt 46,7% dự toán Trung 

ương giao và HĐND tỉnh giao, giảm 11% so với cùng kỳ. 

(2) Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện là 610 tỷ đồng, đạt 55,5% dự toán Trung 

ương giao, đạt 40,7% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 22,2% so với cùng kỳ.  
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 (3) Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: Thực hiện là 50 tỷ đồng, đạt 43,5% 

dự toán Trung ương giao và HĐND tỉnh giao, giảm 22,4% so với cùng kỳ.  

(4) Thu xổ số kiến thiết: Thực hiện là 58 tỷ đồng, đạt 41,4% dự toán Trung 

ương giao và đạt 39,5% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 22,3% so với cùng kỳ. nguyên 

nhân chủ yếu giảm lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ ước nộp giảm 

14,3 tỷ đồng so với CK (lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 nộp 17,4 tỷ đồng; lũy kế 6 

tháng đầu năm 2022 ước nộp 3,1 tỷ đồng). 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu. Thực hiện 

là 21,9 tỷ đồng, chỉ đạt 5% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, giảm 97,7% so 

cùng kỳ.  

- Tình hình thực hiện thu ngân sách ước đến 30/6/2022 của các huyện, thị xã, 

thành phố. 

+ Kể cả tiền sử dụng đất: Có 16 đơn vị ước đạt và vượt dự toán đề ra gồm: 

Huyện Đức Cơ 118%; huyện Ia Pa 117,9%; huyện Chư Prông 106%; huyện Ia Grai 

96,4%; huyện Đăk Pơ 87,5%; huyện Kông Chro 78,4%; thị xã An Khê 66,3%; huyện 

Mang Yang 64,8%; thị xã Ayun Pa 64,3%; huyện KBang 61,1%; huyện Chư Pưh 

55,6%; huyện Phú Thiện 55,4%; huyện Chư Sê 53,8%; Văn phòng Cục Thuế 52,7%; 

thành phố Pleiku 52,2%; huyện Chư Păh 51,8%. Có 02 đơn vị ước chưa đạt dự toán 

đề ra gồm: Huyện Krông Pa 39,5%; huyện Đăk Đoa 12,8%. 

+ Không kể tiền sử dụng đất: Có 15 đơn vị ước đạt và vượt dự toán đề ra 

gồm: Huyện Ia Grai 157,7%; huyện Đăk Đoa 144,1%; huyện Chư Pưh 121,6%; huyện 

Chư Prông 99,8%; huyện Chư Păh 94,2%; huyện Chư Sê 91,1%; huyện Đức Cơ 

89,6%; huyện Mang Yang 83,5%; huyện Đăk Pơ 75,9%; huyện Ia Pa 74,1%; huyện 

Kông Chro 69,8%; huyện KBang 66,9%; thành phố Pleiku 64,3%; thị xã Ayun Pa 

56,5%; văn phòng Cục Thuế 52,7%. Có 03 đơn vị ước chưa đạt dự toán đề ra gồm: 

Thị xã An Khê 47,9%; huyện Phú Thiện 45,8%; huyện Krông Pa 35,8%. 

+ Tình hình nợ thuế: Theo Báo cáo của Cục Thuế tỉnh, ước tính đến thời điểm 

30/6/2022, tổng nợ thuế toàn ngành 531,3 tỷ, giảm so với 31/12/2021 là 117,1 tỷ 

(giảm 18,6%); giảm 249,6 tỷ so với cùng kỳ (giảm 32%), trong đó: Nợ khó thu: 26,6 

tỷ đồng1; Nợ chờ xử lý: 61,2 tỷ đồng, đang trình các cấp có thẩm quyền xử lý xóa nợ; 

nợ đang khiếu nại, khiếu kiện; Nợ có khả năng thu: 443,5 tỷ đồng2. 

Ước tính đến thời điểm 30/6/2022, toàn tỉnh đã thực hiện các biện pháp đôn 

đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, thu nợ năm 2021 chuyển sang là 256,4 tỷ đồng. 

2.1.2. Về chi ngân sách địa phương 

Chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện 5.774,2 tỷ đồng, bằng 50,8% dự 

toán Trung ương giao, đạt 43% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,3% so với cùng kỳ. 

Ước thực hiện cả năm 2022 là 13.433,9 tỷ đồng, đạt 103,2% dự toán Trung ương 

giao, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 9,6% so với cùng kỳ. 

- Các khoản chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn cân đối NSĐP: Thực hiện 

1.068,5 tỷ đồng, bằng 50,8% dự toán Trung ương giao, đạt 42,6% dự toán HĐND 

 
1 Nợ khó thu của những năm trước chuyển sang, cơ quan thuế đang thẩm định hồ sơ để khoanh nợ, xóa nợ theo 

NQ94/QH14. 
2 Theo dõi đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo qui định bao gồm số nợ thuế do bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-

19 và gặp khó khăn về tài chính trong SXKD. 
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tỉnh giao, tăng 70,5% so với cùng kỳ. Ước thực hiện cả năm 2022 là 2.510,1 tỷ đồng, 

đạt 119,4% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao. 

Công tác quyết toán dự án hoàn thành: Đến thời điểm 20/5/2022, tổng số dự án 

hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán là 256 dự án, giá trị chủ đầu tư đề nghị 

quyết toán 583,6 tỷ đồng, giá trị quyết toán hoàn thành được phê duyệt 583,1 tỷ đồng, 

giá trị giảm trừ qua thẩm tra 0,5 tỷ đồng. 

- Chi thường xuyên: Thực hiện 4.016,5 tỷ đồng, đạt 43% dự toán Trung ương 

giao và HĐND tỉnh giao, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Ước thực hiện cả năm 2022 là 

9.573,9 tỷ đồng, đạt 102,5% dự toán Trung ương giao, đạt 102,6% dự toán HĐND 

tỉnh giao, tăng 14,2% so với cùng kỳ. 

Năm 2022 tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngay đầu năm để tạo nguồn cải 

cách tiền lương ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách 

để bố trí thực hiện cải cách tiền lương, số tiền 281.205 triệu đồng (gồm: Ngân sách 

cấp tỉnh là 96.829 triệu đồng; Ngân sách cấp huyện là 184.376 triệu đồng). 

- Chi các chương trình mục tiêu quốc gia và trung ương bổ sung thực hiện mục 

tiêu, nhiệm vụ: Thực hiện là 687,6 tỷ đồng, đạt 51,1% dự toán trung ương và HĐND 

tỉnh giao, tăng 6% so với cùng kỳ. Ước thực hiện cả năm 2022 là 1.344,8 tỷ đồng, đạt 

100% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, giảm 21,9% so với cùng kỳ. 

- Ước tình hình thực hiện chi NSĐP đến 30/6/2022 của các huyện, thị xã, thành 

phố: Thị xã An Khê 55,2%; huyện KBang 53,3%; thị xã AyunPa 52,9%; huyện Chư 

Prông 51,7%; huyện Phú Thiện 50,5%; huyện Đức Cơ 48,7%; thành phố Pleiku 

48,4%; huyện Chư Păh 48,4%; huyện Ia Pa 46,4%; huyện Ia Grai 46,1%; huyện Mang 

Yang 45,3%; huyện Kông Chro 45,2%; huyện Đăk Pơ 42,7%; huyện Krông Pa 

42,5%; huyện Chư Pưh 39,9%; huyện Đăk Đoa 39,6%; huyện Chư Sê 39,1%. 

2.2. Công tác quản lý các đơn vị hành chính sự nghiệp 

Thực hiện các nội dung liên quan đến dịch Covid-19: Đề xuất UBND tỉnh về 

thống nhất kinh phí hỗ trợ tiền sinh hoạt trong kỳ nghỉ hè cho lưu học sinh Lào do 

dịch Covid-19 không về nước được; Báo cáo UBND tỉnh nguồn kinh phí thực hiện 

phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022, phương án kinh phí đảm bảo thực hiện công 

tác phòng chống dịch Covid - 19 năm 2022, chủ trương hỗ trợ thêm tiền ăn cho lực 

lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 cách ly sau khi làm nhiệm vụ, tạm cấp kinh 

phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022 (lần 1) cho Sở Y tế với số tiền 

50 tỷ đồng; cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề về Covid-19; lập 

dự thảo tóm tắt nội dung về kinh phí thực hiện phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 

và phương án đảm bảo kinh phí để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022. 

Cấp phát kinh phí hỗ trợ Tết 2022 (2.856.300.000 đồng); Báo cáo tình hình thực 

hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2021; Tổng kết 05 năm thực 

hiện Chương trình số 38-CTr/TU ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổng 

hợp nhu cầu thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội năm 2021. 

Trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 

(2.000 triệu đồng); đề xuất nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch tiêm vắc xin Bạch hầu 

năm 2022 (1.726.242.000 đồng); kinh phí cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh để mua thiết 

bị lọc thận nhân tạo phục vụ người bệnh Covid-19 tại khu vực cách ly điều trị (2,9 tỷ 

đồng); kinh phí sửa chữa hệ thống điều áp buồng thang bộ, cửa ngăn cháy cho cầu 

thang thoát nạn tại trụ sở làm việc liên cơ quan tỉnh (999.751.000 đồng); kinh phí tổ 
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chức Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày Thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-

24/5/2022): 4.432.856.000 đồng. 

Báo cáo UBND về việc tham mưu ban hành quy định về quản lý, phân cấp quản 

lý các nguồn kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư; kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ 

môi trường rừng năm 2022; kinh phí tham dự Liên hoan âm nhạc toàn quốc năm 2022 

tại tỉnh Đăk Lăk; Báo cáo Ban kinh tế ngân sách về Kế hoạch giám sát “Công tác 

quản lý và sử dụng nguồn bảo trì đường bộ và các nguồn vốn khác giao Sở Giao 

thông vận tải làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021”; Báo 

cáo, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; Báo 

cáo, cung cấp số liệu hồ sơ quyết toán các dự án trồng rừng thay thế để thực hiện các 

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 đến năm 2020. 

Đôn đốc các đơn vị dự toán nộp Quyết toán ngân sách niên độ năm 2021; triển 

khai giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ; có ý kiến về tăng mức phí chi trả trợ 

cấp người có công và Bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện tỉnh; phúc đáp văn bản 

Sở Giáo dục và Đào tạo về kinh phí đối ứng để thực hiện dự án “Giáo viên mầm non 

áp dụng kiến thức và kỹ năng giảng dạy tạo môi trường học giàu ngôn ngữ cho trẻ” 

do tổ chức VVOB tài trợ; Thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 các 

đơn vị dự toán cấp tỉnh (35/54 đơn vị, chiếm tỷ lệ 64,81%, còn lại chưa quyết toán 

19/54 đơn vị, chiếm tỷ lệ 35,19%). 

2.3. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư theo định kỳ như sau:  

Kế hoạch vốn giao trong năm: 3.975,279 tỷ đồng. Trong đó: Vốn kế hoạch năm 

trước được phép kéo dài thời gian thanh toán theo quy định: 321,311 tỷ đồng, vốn kế 

hoạch năm 2022: 3.653,968 tỷ đồng; Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 

5/2022: 670,404 tỷ đồng, đạt 16,9% so với kế hoạch giao; Ước lũy kế thanh toán vốn 

từ đầu năm đến hết tháng 6/2022: 900,000 tỷ đồng, đạt 22,6% so với kế hoạch giao. 

 Thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành đến 09/6/2022, tổng số dự án 

hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán là 42 dự án, giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết 

toán 525,778 tỷ đồng, giá trị quyết toán hoàn thành được phê duyệt 525,151 tỷ đồng, 

giá trị giảm trừ qua thẩm tra 627 triệu đồng.  

 Nhập vốn cho tất cả các dự án theo Quyết định giao vốn của UBND tỉnh; Mở 

mã dự án đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh 845 dự án; Báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế 

hoạch và đầu tư công tác phân bổ vốn kế hoạch năm 2022 theo Nghị định 

99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021; Đề xuất UBND tỉnh xử lý các vướng mắc đối với 

các dự án chậm lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành thuộc cấp tỉnh quản lý. 

2.4. Công tác Quản lý Giá Công sản 

Trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ 

quan, đơn vị của Đảng trên địa bàn; Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

đối với gói thầu: Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Krông Pa; Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn 

dân; xử lý số tiền thu được từ xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân của 

Hạt kiểm lâm thị xã An Khê; phê duyệt chủ trương mua xe ô tô (Sở Giao thông vận 
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tải); điều chuyển, thanh lý xe ô tô của các cơ quan, đơn vị, địa phương (Báo Gia Lai, 

Công ty PTHT Khu kinh tế); phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói 

thầu thuê dịch vụ truyền dẫn và phát sóng quảng bá kênh truyền hình Gia Lai (THGL) 

theo tiêu chuẩn độ nét cao HDTV trên vệ tinh VINASAT-1. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai; bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn thị xã Ayunpa; 

Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các 

cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai; phương án sắp xếp lại, xử lý 

tài sản công và đề nghị thanh lý tài sản công là nhà làm việc Ban Tuyên giáo cũ của 

Thành ủy Pleiku; giải thể Tổ giám sát và Tổ tư vấn mua sắm, phân phối tập trung vật 

tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, phương tiện cho các cơ quan, đơn vị địa phương để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  

Báo cáo UBND tỉnh việc triển khai các thủ tục để bổ sung diện tích đất thực hiện 

dự án Nhà hát, Trung tâm triển lãm Văn hóa, Nghệ thuật và Thư viện tổng hợp tỉnh; 

đề xuất UBND tỉnh phương án bố trí nơi làm việc tạm của HĐND-UBND thành phố 

Pleiku tại khách sạn Sê San (cũ). 

Về sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 

của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp 

công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề 

nghiệp theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính: Sở đã 

tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 

04/3/2022 về Phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ của 

các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai. 

2.5. Công tác Thanh tra tài chính  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tài chính thực hiện 02 cuộc thanh tra; số cuộc 

triển khai từ các kỳ trước chuyển sang: 01 cuộc (thuộc Kế hoạch thanh tra năm 2021), 

cụ thể như sau: 

Đã triển khai thanh tra tài chính tại Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai (thuộc 

Kế hoạch thanh tra năm 2021), niên độ ngân sách năm 2020 theo Quyết định số 

241/QĐ-STC ngày 26/10/2021 của Giám đốc Sở Tài chính và ban hành Kết luận 

thanh tra số 81/KL-STC ngày 07/3/2022. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã thực 

hiện khắc phục kiến nghị nêu tại kết luận thanh tra đạt 78,62% (Số tiền đã khắc phục 

là 74.982.000/ 95.371.000 đồng). 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1366/UBND-KTTH 

ngày 21/9/2021 về việc thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Sở Tài chính đã thành lập Tổ công tác khảo sát, thu thập 

thông tin và số liệu phục vụ cho việc ban hành Quyết định Thanh tra Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Gia Lai (tại công văn số 3385/STC-TTr ngày 20/10/2021 về việc khảo sát 

thu thập thông tin, tài liệu phục vụ thanh tra; Quyết định số 29/QĐ-STC ngày 

15/02/2022 của Sở Tài chính về việc thanh tra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, 

Công văn số 405/STC-TTr ngày 16/02/2022 về việc công bố quyết định thanh tra). 

Hiện nay, đã kết thúc thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh (Công văn số 03/CV-TTr ngày 19/5/2022 của Đoàn Thanh tra). 

Thanh tra tài chính tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh tỉnh Gia Lai theo 

Quyết định số 227/QĐ-STC ngày 30/11/2021 của Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai 
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Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022. Sở đã tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, 

nắm tình hình để thực hiện thanh tra theo kế hoạch (Công văn số 433/STC-TTr ngày 

21/02/2022 của Sở Tài chính). 

Báo cáo Thanh tra tỉnh tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 (Báo cáo số 132/BC-STC ngày 

03/6/2022 của Sở Tài chính). 

 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Công văn số 153/STC-TTr ngày 19/01/2021 

của Sở Tài chính).  

 Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của 

tỉnh, tổng kinh phí các mục chi đã tiết kiệm được trong năm 2021 của các đơn vị trên 

địa bàn tỉnh là: 889.482 triệu đồng; số kinh phí đã tiết kiệm giai đoạn 2016-2021 của 

tỉnh Gia Lai là: 5.024.852 triệu đồng. 

Báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp 

luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 của Sở Tài chính 

theo Quyết định số 05/QĐ-ĐĐBQH ngày 15/03/2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh Gia Lai với tổng số tiết kiệm được trong giai đoạn 2016 - 2021 tại Sở Tài chính 

là: 485.000.000 đồng; bổ sung thông tin chi tiết về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí giai đoạn 2016-2021 theo Văn bản số 970/UBND-KTTH ngày 17/5/2022 của 

UBND tỉnh về việc bổ sung thông tin chi tiết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

giai đoạn 2016-2021 nêu tại Văn bản số 142/ĐGS-TCNS ngày 12/5/2022 của Đoàn 

giám sát Quốc hội. 

Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu 

năm 2022, tổng kinh phí các mục chi đã tiết kiệm được trong 6 tháng đầu năm 2022 

của các đơn vị trên địa bàn tỉnh là: 310.887,55 triệu đồng. 

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Tài 

chính chưa có công dân đến kiến nghị, phản ánh hoặc khiếu nại, tố cáo. 

Công tác xử lý vi phạm hành chính: Chánh Thanh tra Sở Tài chính ban hành 

Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 30/5/2022 xử phạt vi phạm chính trong lĩnh vực kế 

toán đối với Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, số tiền 15.000.000 đồng3.  

Triển khai thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước 

Năm 2020: Số khắc phục là 417.087.663.709/513.521.295.000 đồng đạt 81,2%, 

số chưa khắc phục: 96.433.631.291 đồng (Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 về Kế hoạch thực hiện kết luận 

của Kiểm toán Nhà nước về NSĐP năm 2020 của tỉnh, đồng thời đã trích gửi các nội 

dung kiến nghị có liên quan gửi cho các đơn vị được kiểm toán để thực hiện khắc 

phục. Các đơn vị đã và đang triển khai thực hiện). 

Năm 2019: Số khắc phục là 376.305.284.880/428.902.527.000 đồng đạt 92,6%, 

số chưa khắc phục: 31.773.772.390 đồng.  

 
3 Căn cứ: Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán số 01.2022/BB-VPHC do ông Cáp Thái An lập hồi 

9 giờ 00 ngày 24/5/2022 tại Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 1, phường Trà Bá, TP. 
Pleiku, tỉnh Gia Lai; Công văn số 927/CTGLA-TTHT1 ngày 24/5/2022 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực kế toán. 
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Năm 2018: Số khắc phục là 321.911.620.652/340.758.515.000 đồng đạt 94,5%, 

số chưa khắc phục: 18.846.849.348 đồng.  

Năm 2017: Số khắc phục là 435.590.710.795/437.447.595.000 đồng đạt 99,6%, 

số chưa khắc phục: 1.856.884.205 đồng. 

- Năm 2016: Số khắc phục là 399.973.098.617/401.372.625.000 đồng đạt 

99,7%, số chưa khắc phục: 1.399.526.383 đồng. 

Năm 2015: Số khắc phục là 186.448.775.583/187.134.800.000 đồng đạt 99,6%, 

số chưa khắc phục: 686.024.417 đồng. 

Năm 2014: Số khắc phục là: 203.533.954.454/212.866.400.000 đồng đạt 95,6%, 

số chưa khắc phục: 9.332.445.546 đồng. 

Năm 2012: Số khắc phục là: 465.981.042.721/467.325.842.010 đồng đạt 99,7%, 

số chưa khắc phục: 1.344.799.289 đồng. 

2.6. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp 

Trình UBND tỉnh phê quyệt: Kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt 

động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021; Báo cáo cáo tài chính năm 2021; Giao Kế 

hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển, Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt 

động, giám sát, xếp loại doanh nghiệp; kế hoạch công tác của Ban kiểm soát, Kiểm 

soát viên năm 2022 của các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý; triển khai thực 

hiện Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Quy chế 

tài chính của các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp. 

Thẩm tra, tổng hợp Quyết toán kinh phí năm 2021: Kinh phí hỗ trợ các Công ty 

TNHH MTV Lâm nghiệp quản lý, bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên phải tạm 

dừng khai thác, kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc 

thiểu số; kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi. 

Báo cáo UBND tỉnh tình hình đầu tư ra nước ngoài năm 2021 của các doanh 

nghiệp nhà nước; Báo cáo UBND tỉnh tình hình xử lý các khoản nợ của HTX ngừng 

hoạt động (hàng tháng); xem xét quyết toán sau cổ phần hoá và điều chỉnh giá trị vốn 

nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần đối với Công ty Cà 

phê Gia Lai; về việc tham gia dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 

148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ; triển khai Nghị định số 

148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ; báo cáo và cung cấp thông tin, tài 

liệu về tình hình đầu tư phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện 

gió) trên địa bàn tỉnh; về việc giải trình một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy 

sản xuất phụ phẩm từ thân cây thuốc lá và sơ chế nguyên liệu thuốc lá của Công ty 

TNHH MTV Thương mại Minh Khang Cao Nguyên; Báo cáo về việc đẩy mạnh, đổi 

mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. 

Triển khai mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh Gia Lai, thành lập Quỹ tiền 

lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng Ban kiểm soát, kiểm soát viên tại các công ty 

TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Gia Lai quản 

lý; tham gia thẩm định các hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án; hồ 

sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.  

Triển khai công bố thông tin doanh nghiệp trên hệ thống MIS qua địa chỉ 

website: https://taichinhdoanhnghiep.mof.gov.vn/; phúc đáp Báo cáo số 13/BC-FGL 

và Báo cáo số 14/BC-FGL ngày 20/4/2022 của Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai; tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát các dịch vụ liên quan đến kinh doanh xổ số. 

https://taichinhdoanhnghiep.mof.gov.vn/
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2.7. Công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính.  

Ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2022: Theo dõi thi hành 

pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm hành chính; Kế hoạch công tác dân vận; Kế 

hoạch thực hiện Quy chế dân chủ; Cải cách hành chính; tuyên truyền công tác cải 

cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch 

triển khai công tác pháp chế và công tác văn bản quy phạm pháp luật,...  

Báo cáo công tác thi đua - khen thưởng năm 2021; sơ kết việc thực hiện Quy 

định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ 

và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai (Tờ trình số: 182/TTr-STC ngày 25 tháng 5 năm 2022 

của Sở Tài chính); góp ý sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh.   

Công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức 

trúng tuyển năm 2020; tiếp nhận 01 công chức từ đơn vị khác chuyển về Sở Tài chính 

(Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức cơ).  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng số 09/KH-STC ngày 15/02/2022 và Kế hoạch số 01/KH-STC ngày 

04/01/2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở cử 04 công chức học lớp QLNN ngạch 

chuyên viên; 06 công chức học lớp tiếng Ja rai, cử 03 công chức tham gia lớp chuyên 

viên chính; 04 công chức tiếp tục học lớp Trung cấp lý luận chính trị,… 

Tổng hợp báo cáo để phục vụ Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ về công tác văn 

thư, lưu trữ (giai đoạn 2019-2020); Báo cáo sơ kết 03 năm phong trào thi đua “Cán 

bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở; tổng hợp 

báo cáo xây dựng kế hoạch biên chế công chức năm 2023 của Sở. 

  Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC đã tiếp 

nhận 797 hồ sơ TTHC, giải quyết đúng hạn 797 hồ sơ, không có hồ sơ nào trễ hạn. 

Trong đó: Tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh: 222 hồ sơ TTHC về lĩnh vực đăng ký giá; tiếp nhận và trả 

kết quả trực tuyến ở mức độ 4: 575 hồ sơ TTHC cấp mã số có quan hệ ngân sách và 

cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản. 

Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan 

đến quy định TTHC: Trong 6 tháng đầu năm 2022, chưa có người dân hoặc tổ chức 

gửi phản ánh, kiến nghị  về quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

chính.  

II. Chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2022 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế, 

các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu NSNN theo nghị quyết của Quốc hội. 

Bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; Tỉnh ủy, HĐND, 

Ủy ban nhân dân tỉnh để chủ động triển khai chương trình hành động thực hiện kế 

hoạch dự toán thu NSNN năm 2022.   

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, đối 

với các công trình, dự án bố trí từ nguồn sử dụng đất thực hiện giải ngân theo tiến độ; 

đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành; Thực hiện quản lý các khoản chi đúng chế độ, 
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định mức quy định, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi 

từ NSNN, đảm bảo triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách.  

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Rà soát điều chỉnh giá đất phù hợp với thực tế; tập trung giải quyết nhanh nhất các 

thủ tục về đất đai, xử lý các vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ giải quyết 

thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường sự phối hợp 

giữa cơ quan tài nguyên và môi trường với cơ quan thuế các cấp trong công tác quản 

lý các khoản thu đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

để chống thất thu ngân sách; thực hiện đúng quy định việc gia hạn thời gian hợp đồng 

thuê đất, thuê mặt nước. 

Đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổng hợp khắc phục kiến nghị của 

Kiểm toán nhà nước KV XII về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 theo 

Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh, năm 2019 và các 

năm trước. 

Tập trung tổng hợp Kế hoạch tài chính năm 2023 của các DNNN báo cáo UBND 

tỉnh và Bộ Tài chính; Tham gia thẩm định các hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư dự án; hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 

Chỉ đạo công tác rà soát nâng lương, nâng lương vượt khung, chi trả chế độ 

chính sách cho cán bộ công chức, người lao động theo đúng quy định.  

2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị 06 tháng cuối năm 2022 

2.1. Công tác quản lý tài chính - ngân sách  

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh: Triển khai các đơn vị trong toàn ngành thực hiện 

nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp điều hành của ngành, địa phương về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; đánh giá, 

phân tích cụ thể, nắm chắc nguồn thu trên từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; 

triển khai thực hiện đầy đủ các giải pháp hỗ trợ cho người nộp thuế để phục hồi, tăng 

trưởng kinh tế sau dịch bệnh; giải quyết miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế kịp thời, 

đúng quy định; Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp quản lý nợ thuế; chủ 

động phối hợp cơ quan chức năng địa phương thu hồi nợ đọng thuế bảo đảm chỉ tiêu 

thu nợ thuế được giao. 

Phối hợp Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND 

các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung : 

Đề ra các giải pháp hiệu quả để cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời đề xuất 

UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trọng điểm; tăng 

cường công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư. 

Chủ động làm việc với các chủ đầu tư ngoài tỉnh để đề nghị chủ đầu tư thành 

lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh hạch toán độc lập tại tỉnh Gia Lai để thực hiện các 

nghĩa vụ đối với ngân sách địa phương trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư; tiếp tục 

phối hợp với cơ quan thuế thu hồi nợ đọng thuế đối với các nhà đầu tư còn nợ tiền 

thuế trước khi cấp giấy phép đầu tư hoặc chủ trương đầu tư. 

Thực hiện báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện dự toán năm 2022 để phân tích, 

đánh giá nguồn thu, tiến độ thu để đề xuất, tham mưu điều hành ngân sách địa phương; 

tham mưu ban hành kịp thời các quy định về mức thu đối với các khoản phí, lệ phí,  
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các quy định về giá đất,… thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh khi có sự 

thay đổi về chính sách, mức thu, bảo đảm phù hợp với thực tế, tránh thất thu về giá. 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Rà soát điều chỉnh giá đất phù hợp với thực tế; tập trung giải quyết nhanh nhất các 

thủ tục về đất đai, xử lý các vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ giải quyết 

thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện đúng quy định 

việc gia hạn thời gian hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước. 

Đôn đốc giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nguồn vốn sự nghiệp theo kế hoạch 

năm 2022 kịp thời, đúng quy định để thu thuế từ lĩnh vực xây dựng. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung tổ chức triển khai thực hiện 

nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương năm 2022. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND xã, phường, thị trấn 

phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế thực hiện các giải pháp quản lý thu, chống thất 

thu, thu hồi nợ đọng thuế; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy 

sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. 

Về công tác quản lý chi NSĐP: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải 

ngân vốn đầu tư phát triển, đối với các công trình, dự án bố trí từ nguồn sử dụng đất 

thực hiện giải ngân theo tiến độ; đôn đốc quyết toán dự án hoàn thành; Thực hiện 

quản lý các khoản chi đúng chế độ, định mức quy định, thực hiện tốt công tác thanh 

tra, kiểm tra chặt chẽ các khoản chi từ NSNN, đảm bảo triệt để tiết kiệm, chống lãng 

phí. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về 

tài chính - ngân sách.  

Căn cứ các quy định, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế để tham 

mưu, đề xuất UBND tỉnh việc tiết kiệm chi thường xuyên để có nguồn bổ sung cho 

hoạt động phòng, chống dịch, mua vắc xin và các yêu cầu khẩn cấp khác. Thực hiện 

nghiêm Kế hoạch thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Rà soát các Sở, ban, ngành các đơn vị dự toán cấp tỉnh và các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện rà soát các khoản kinh phí tiết kiệm được trong quá trình thực 

hiện do không chi hết dự kiến từ nay đến cuối năm 2022 gửi Sở Tài chính tổng hợp 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.  

Kiểm soát chặt chẽ việc ứng trước dự toán, chi chuyển nguồn, chi từ nguồn dự 

phòng NSNN nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Tập trung thực hiện công tác quyết 

toán, và kiểm tra, xét duyệt và thẩm tra quyết toán và tổng quyết toán NSĐP năm 

2021 theo đúng quy định của Luật NSNN. Phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm toán 

NSĐP năm 2021.  

Tăng cường trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước trong công tác kiểm soát chi 

thanh toán đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước.  

2.2. Công tác quản lý Tài chính Hành chính sự nghiệp 

Tham gia về phương án tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp cấp 

tỉnh giai đoạn 2022-2026; Trình UBND tỉnh phê duyệt phương án tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập (Trường Chính trị, Trường Cao đẳng Gia Lai, Đài Phát 

thanh Truyền hình). 

 Thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 của các đơn vị dự toán 

cấp tỉnh; Đề xuất các công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. 
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Trình UBND tỉnh quy định chi tiết việc lập dự toán kinh phí Chương trình phát 

triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp cho cấp huyện, 

cấp xã. 

Tổng hợp kinh phí CTMTQG, chương trình mục tiêu nhiệm vụ chuyển trả ngân 

sách TW năm 2021; Tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2021 báo cáo UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh thông qua; Tổng hợp dự toán thu chi ngân sách năm 2023, giai đoạn 

2023-2025; Cung cấp số liệu, làm việc và giải trình kiến nghị kiểm toán ngân sách 

năm 2021. 

2.3. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản   

Tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý tài chính đầu tư trên 

địa bàn tỉnh một cách có hiệu quả, cụ thể:  

Thẩm định chủ trương đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế sau 

đại dịch Covid 19 Trung ương bổ sung vốn cho tỉnh năm 2022. 

Đôn đốc các chủ đầu tư nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành các dự án khẩn 

cấp được trung ương bố trí vốn thực hiện trong năm 2021. 

Tập trung, ưu tiên giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác 

quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đề nghị của Chủ đầu tư (nếu có), trường 

hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo kịp thời cấp quyết định đầu tư để xem xét, xử lý. 

Mở mã dự án đầu tư cho các dự án để chủ đầu tư kịp thời thanh toán vốn. 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư  3 

chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2025 để trình HĐND tỉnh kỳ hợp giữa 

năm 2022.  

2.4. Công tác Quản lý Giá và công sản 

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành đầy 

đủ các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị 

quản lý việc sử dụng tài sản theo quy định; Rà soát việc phân cấp quản lý, xử lý tài 

sản công hiện nay nhằm phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại các 

cơ quan, đơn vị, trên cơ sở đó đề xuất trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy 

định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai để thay thế Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 

và Nghị quyết số 132/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Gia Lai. 

Cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, bảo 

đảm thông tin về tài sản được đầy đủ, kịp thời, chính xác phục vụ trực tiếp công tác 

quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; chủ động đôn đốc, hướng dẫn các 

đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nghiêm túc quy định về sử dụng tài sản công vào 

mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả tài 

sản công trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước. 

 Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, thực hiện thu hồi, điều 

chuyển, thanh lý tài sản công tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định, đúng 

thẩm quyền. 
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2.5. Công tác Thanh tra tài chính 

Triển khai thanh tra tài chính theo Kế hoạch thanh tra năm 2022; Tổng hợp số 

liệu báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổng hợp khắc 

phục kiến nghị của Kiểm toán nhà nước KV XII về kiểm toán ngân sách địa phương 

năm 2020 theo Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh, năm 

2019 và các năm trước. 

Tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy 

trình, không để đơn thư tồn đọng. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thận trọng, chính xác, 

đúng thời hạn, đúng pháp luật; Thực hiện các hoạt động giám định tư pháp khi có yêu 

cầu của các cơ quan đúng quy định pháp luật. 

2.6. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp  

Triển khai đến các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp xây dựng kế hoạch sản 

xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm. 

Tổng hợp Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của các DNNN báo 

cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính. 

Kiểm tra, phê duyệt các báo cáo của DNNN trên hệ thống MIS qua địa chỉ 

website: https://taichinhdoanhnghiep.mof.gov.vn/. 

Tổng hợp Kế hoạch tài chính năm 2023 của các DNNN báo cáo UBND tỉnh và 

Bộ Tài chính. 

Tham gia thẩm định các hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án; 

hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. 

2.7. Công tác cải cách hành chính và công tác tổ chức cán bộ  

Tổng hợp Báo cáo công tác thực hiện quy chế dân chủ năm 2022; Báo cáo kết 

quả phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện công tác cải 

cách hành chính của Sở năm 2022; báo cáo chuyên đề công tác cải cách tài chính 

công năm 2022; Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022,… 

Tiếp tục rà soát nâng lương, vượt khung, chi trả các chế độ chính sách cho cán 

bộ công chức, người lao động theo đúng quy định. 

Xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông 

chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Kế hoạch thực hiện Kết 

luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý 

nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kế hoạch khắc phục công tác văn thư lưu trữ; 

Báo cáo kết quả  thực hiện Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Bí 

Thư về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ; báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy 

định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, 

giáo dục pháp luật. 

 

 

https://taichinhdoanhnghiep.mof.gov.vn/
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Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm 

2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Sở Tài chính kính báo 

cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:  
- Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, P.TH. 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Anh Dũng 
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