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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I năm 2022 

và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Quý II 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 Quý I/2022 và 

kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/năm 2022 như sau:  

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I năm 2022 

1. Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở  
Tổng hợp cấp phát kinh phí hỗ trợ Tết 2022; Báo cáo về tình hình quyết toán 

dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh; Báo cáo công tác phân bổ vốn kế hoạch năm 

2022; 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.  

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. 

Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và 

hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước năm 2021; tổ chức triển khai Chỉ thị 

số 02/CT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý, điều 

hành và bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và thực hiện báo cáo 

giá thị trường.  

Tham mưu UBND tỉnh Ban hành Quy chế tài chính của các Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp; Kế hoạch công tác năm 2022 của Kiểm 

soát viên các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ; Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và 

giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 cho 

công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai. 

2. Kết quả thực hiện chính trị Quý I năm 2022 

2.1. Công tác quản lý tài chính - ngân sách 

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. Dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là 5.827 tỷ 

đồng.  

Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 31/3/2022 là 

1.637,3 tỷ đồng (Ước thực hiện trong tháng 03/2022 đến ngày 31/3/2022 là 428,8 tỷ 

đồng), đạt 30,2% so với dự toán Trung ương giao, đạt 28,1% so với dự toán HĐND 

tỉnh giao, tăng 8,9% so với cùng kỳ, gồm: 

Thu nội địa : Ước thực hiện đến ngày 31/3/2022 là 1.618,8 tỷ đồng (bao gồm 

thu xổ số kiến thiết), đạt 32,3% dự toán Trung ương giao, đạt 29,8% dự toán HĐND 

tỉnh giao, tăng 13% so với cùng kỳ.  
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Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 312,4 tỷ đồng (Ước thực hiện trong tháng 

03/2022 đến ngày 31/3/2022 là 90 tỷ đồng), đạt 28,4% so với dự toán Trung ương 

giao, bằng 20,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12,8%  so với cùng kỳ.  

Các khoản thu cân đối do ngành thuế quản lý (bao gồm xổ số kiến thiết) là 

1.569,6 tỷ đồng (Ước thực hiện trong tháng 03/2022 đến ngày 31/3/2022 là 411,2 tỷ 

đồng), đạt 32,4%) so với dự toán Trung ương giao, đạt 29,9% so với dự toán HĐND 

tỉnh giao, tăng 13,4% so với cùng kỳ. 

Các khoản thu do cơ quan tài chính quản lý là 49,2 tỷ đồng (Ước thực hiện 

trong tháng 03/2022 đến ngày 31/3/2022 là 10,5 tỷ đồng), đạt 29,6% so với dự toán 

Trung ương giao, đạt 28,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1% so với cùng 

kỳ. 

Các khoản thu do Hải quan ước thực hiện là 18,5 tỷ đồng (Ước thực hiện 

trong tháng 03/2022 đến ngày 31/3/2022 là 7,1 tỷ đồng), đạt 4,6% so với dự toán 

Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 73,7% so với cùng kỳ. 

2.1.2. Về chi NSĐP  

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 3 tháng đầu năm là 3.024,9 tỷ đồng 

(Ước thực hiện trong tháng 03/2022 đến ngày 31/3/2022 là 865,3 tỷ đồng), bằng 

23,2% so với dự toán Trung ương giao, đạt 22,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, 

tăng 17,3% so với cùng kỳ.  

Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện đến ngày 31/3/2022 là 992,3 tỷ đồng 

(Ước thực hiện trong tháng 03/2022 đến ngày 31/3/2022 là 283,5 tỷ đồng), bằng 

29,6% so với dự toán Trung ương giao, đạt 26,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, 

tăng 63% so cùng kỳ. 

Chi thường xuyên: Ước thực hiện đến ngày 31/3/2022 là 2.031,2 tỷ đồng (Ước 

thực hiện trong tháng 03/2022 đến ngày 31/3/2022 là 580,3 tỷ đồng), bằng 21,5% 

so với dự toán Trung ương giao, đạt 21,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 

3,2% so cùng kỳ.  

2.2. Công tác quản lý các đơn vị hành chính sự nghiệp 
Báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về tài chính năm 2021; tham mưu cho UBND tỉnh 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; cấp phát kinh phí hỗ trợ 

Tết 2022 (2.856.300.000 đồng); Trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí sửa chữa xe ô 

tô Mitsubishi, biển kiểm soát 81B-1457 của Văn phòng UBND tỉnh (205.327.000 

đồng); kinh phí tổ chức gặp mặt nhân Kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 

(27/02/1955 - 27/02/2022): 43.650.000 đồng; Báo cáo UBND tỉnh về kinh phí tham 

dự Liên hoan âm nhạc toàn quốc năm 2022 tại tỉnh Đăk Lăk; báo cáo tổng kết 05 

năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

 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; cung cấp hồ sơ, tài 

liệu phục vụ Kiểm toán chuyên đề về Covid-19; 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. 
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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; đôn đốc các đơn vị dự toán nộp 

quyết toán ngân sách niên độ năm 2021; 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; 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”. 

2.3. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
Nhập vốn cho tất cả các dự án chuyển tiếp từ nguồn vốn cân đối NSĐP và vốn 

trung ương theo Quyết định giao vốn của UBND tỉnh (đợt 1); Báo cáo Bộ Tài 

chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác phân bổ vốn kế hoạch năm 2022; Giải 

ngân vốn đầu tư công hàng tháng thuộc KHV 2022; Báo cáo Bộ Tài chính tình hình 

quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh; thẩm định dự toán thu, chi quản lý dự 

án năm 2022 của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh trình UBND tỉnh phê 

duyệt; Mở mã dự án đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh 295 dự án. Thực hiện công tác 

quyết toán dự án hoàn thành 14 dự án, giá trị chủ đầu tư đề nghị 139.449.200.179 đ, 

giá trị đề nghị quyết toán 139.222.525.047 đ, giá trị giảm trừ 226.675.132 đ.  

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định thời hạn báo cáo quyết toán 

vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai; Báo cáo UBND tỉnh việc xử lý tạm ứng quá hạn không có khả năng thu hồi 

theo báo cáo của Kho Bạc nhà nước tỉnh; thẩm định hồ sơ quyết toán chi quản lý dự 

án năm 2021 của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh trình UBND tỉnh phê 

duyệt.  

         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; Báo cáo, làm rõ một số nội 

dung liên quan đến hồ sơ quyết toán DAHT dự án Thủy lợi Ia Púch, xã Ia Púch, 

huyện Chư Prông.        

2.4. Công tác Quản lý Giá Công sản 

Tham gia hội đồng định giá tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh; Hội đồng định 

giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự; họp Tổ giúp việc HĐTĐGĐ, BGĐ 

kiểm tra hồ sơ thẩm định phương án xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất 

của các đơn vị. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương mua xe ô tô (Sở Giao thông vận 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. 

Trình 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.  
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Báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 

số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính Phủ; Báo cáo Bộ Tài chính tình 

hình sử dụng hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ 

nhà nước năm 2021; Báo cáo Ngân hàng Nhà nước thông tin tổ chức, cá nhân tham 

gia và trúng đấu giá QSDĐ; Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 01, 02, 03/2022; 

Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giai đoạn 2016-2021; Báo cáo UBND tỉnh 

tình hình quản lý, sử dụng tài sản, đất đai. 

 Tổ chức triển khai Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày 25/11/2021 của Bộ Tài chính 

về việc tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022 và thực hiện báo cáo giá thị trường. 

Tiến hành tổ chức bán đấu giá tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân của Cục 

thi hành án dân sự tỉnh bàn giao và giá trị vật liệu thu hồi kho dự trữ của Cục Dự trữ 

khu vực Bắc Tây Nguyên, tại 110 Lê Lợi, Pleiku; thẩm định hồ sơ phương án xác 

định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường thực hiện dự án Khu đô thị Cầu 

Sắt, thành phố Pleiku. 

2.5. Công tác Thanh tra tài chính  

Theo Kết luận thanh tra số 613/KL-STC ngày 27/12/2021 của Sở Tài chính về 

công tác quản lý tài chính ngân sách năm 2020 tại huyện Chư Păh, Sở đã ban hành 

Quyết định thu hồi tiền tại các cơ quan, đơn vị có liên quan1; 

Triển khai việc thu thập thông tin, tài liệu để thực hiện thanh tra theo kế hoạch 

năm 2022 tại Trường PTTH Nguyễn Chí Thanh tỉnh Gia Lai (Công văn số 

433/STC-TTr ngày 21/02/2022 của Sở Tài chính); thanh tra việc quản lý, sử dụng 

các nguồn kinh phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh theo văn bản số 1675/UBND-KTTH 

ngày 31/10/2021 (Quyết định thanh tra số 29/QĐ-STC ngày 15/02/2022 của Sở Tài 

chính). 

Ban hành Kết luận thanh tra tài chính tại Sở Giao thông vận tải (Kết luận số 

81/KL-STC ngày 07/3/2022 của Giám đốc Sở Tài chính (thuộc Kế hoạch thanh tra 

năm 2021 chuyển qua năm 2022); Quyết định thu hồi tiền số 55/QĐ-STC ngày 

14/3/3022 của Giám đốc Sở Tài chính. 

* Thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước như sau: 

Năm 2020: Số khắc phục là 56.648.373.000 đồng/513.521.295.000 đồng đạt 

11%, số chưa khắc phục: 456.872.922.000 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 

                                                           
1 Sở Tài chính đã ban hành các Quyết định số: QĐ số 305/QĐ-STC ngày 31/12/2021 về việc thu hồi số tiền 147.600.000 đồng của 

UBND thị trấn Phú Hòa - huyện Chư Păh; QĐ số 314/QĐ-STC ngày 31/12/2021 về việc thu hồi số tiền 134.000.000 đồng của 

UBND xã Hà Tây - huyện Chư Păh; QĐ số 315/QĐ-STC ngày 31/12/2021 về việc thu hồi số tiền 263.350.000 đồng của UBND xã 

Ia Phí - huyện Chư Păh; QĐ số 316/QĐ-STC ngày 31/12/2021 về việc thu hồi số tiền 127.200.000 đồng của UBND xã Chư Đăng 

Ya - huyện Chư Păh; QĐ số 317/QĐ-STC ngày 31/12/2021 về việc thu hồi số tiền 226.250.000 đồng của UBND xã Đăk Tơ Ve - 

huyện Chư Păh; QĐ số 306/QĐ-STC ngày 31/12/2021 về việc thu hồi số tiền 10.000.000 đồng của Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Chư Păh; QĐ số 307/QĐ-STC ngày 31/12/2021 về việc thu hồi số tiền 3.000.000 đồng của Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện Chư Păh; QĐ số 308/QĐ-STC ngày 31/12/2021 về việc thu hồi số tiền 45.515.000 đồng của Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Chư Păh; QĐ số 310/QĐ-STC ngày 31/12/2021 về việc thu hồi số tiền 199.613.000 đồng của UBND 

xã Đăk Tơ Ve - huyện Chư Păh; QĐ số 311/QĐ-STC ngày 31/12/2021 về việc thu hồi số tiền 237.561.000 đồng của UBND xã Hà 

Tây - huyện Chư Păh; QĐ số 312/QĐ-STC ngày 31/12/2021 về việc thu hồi số tiền 876.265.000 đồng của UBND xã Ia Phí - 

huyện Chư Păh; QĐ số 313/QĐ-STC ngày 31/12/2021 về việc thu hồi số tiền 346.114.000 đồng của UBND xã Chư Đăng Ya - 

huyện Chư Păh. 
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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 đồng/428.902.527.000 đồng đạt 

92,6%, số chưa khắc phục: 31.773.772.390 đồng;  

Năm 2018: Số khắc phục là 321.911.620.652 đồng/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 đồng/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 đồng/401.372.625.000 đồng đạt 

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

Năm 2015: Số khắc phục là 186.448.775.583 đồng/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 đồng/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 đồng/467.325.842.010 đồng đạt 

99,7%, số chưa khắc phục: 1.344.799.289 đồng. 

* Về 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 (Văn bản số 153/STC-TTr ngày 19/01/2021 

của Sở Tài chính);  Báo cáo UBND tỉnh về 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 (Văn bản số 370/STC-TTr 

ngày 11/02/2022 của Sở Tài chính); số liệu, nội dung phục vụ Đoàn giám sát của 

Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Tổng kinh 

phí đã tiết kiệm được giai đoạn 2016-2021 của tỉnh Gia Lai là: 4.287.982 triệu 

đồng (Báo cáo số 37/BC-STC ngày 24/02/2022 của Sở Tài chính). 

Báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy những khó khăn, vướng mắc trong công tác 

giám định vụ việc, định giá tài sản trong tố tụng hình sự theo Công văn số 272-

CV/BNCTU ngày 27/12/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy (Văn bản số 4395/STC-

TTr ngày 29/12/2021 của Sở Tài chính). 

2.6. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp 

Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý tài chính của các công 

ty TNHH MTV Lâm nghiệp; phê duyệt kế hoạch công tác của Ban kiểm soát, Kiểm 

soát viên; giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của các 

Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Giao chỉ tiêu đánh 

giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 cho Công ty TNHH MTV Khai thác công 

trình thủy lợi Gia Lai và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai.  

Báo cáo UBND tỉnh về việc đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp nhà nước; tình hình xử lý các khoản nợ của HTX ngừng 

hoạt động (hàng tháng); tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP 

ngày 23/9/2019 của Chính phủ năm 2021; về việc Quyết toán sau cổ phần hóa và 

điều chỉnh giá trị vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chính thức chuyển thành 

công ty cổ phần đối với Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. 
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Xây dựng quy chế hoạt động của 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 thuộc tỉnh; tham gia ý kiến đối với hồ sơ 

thanh quyết toán xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công 

trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai quản 

lý. 

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; Báo cáo UBND tỉnh kết quả theo dõi, phụ 

trách địa bàn thị xã An khê tháng 01,02, 03 năm 2022; Báo cáo Ban Nội chính Tỉnh 

ủy, Thanh tra tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2022; Báo 

cáo sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Văn hóa công vụ. 

Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thi đua khen thưởng, trình Bộ Tài chính tặng Bằng 

khen; triển khai đánh giá, chấm điểm, xếp loại Đơn vị học tập năm 2021; tổng hợp 

Danh mục văn bản quy định chi tiết văn bản QPPL cơ quan cấp trên; tự đánh giá 

chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2021; thẩm định bộ chỉ số 

cải cách hành chính của cấp sở, ban ngành và UBND cấp huyện (lĩnh vực tài chính 

công); điều chỉnh nhu cầu đăng ký tuyển dụng năm 2022; Xây dựng dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính 

tỉnh Gia Lai. 

II. Chương trình công tác Quý II 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.  

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị về phương án tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các 

đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh giai đoạn 2022-2026; Thẩm định, xét duyệt quyết toán 

ngân sách năm 2021 các đơn vị dự toán; Đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN năm 2020 và khắc phục kiến nghị kiểm 

toán ngân sách địa phương các năm trước.  

Kiểm tra việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh 

nghiệp năm 2022 cho 11 công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; Báo cáo tài chính năm 

2021 của các Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 

2.1. Công tác quản lý tài chính - ngân sách 
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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); Có ý kiến tham gia về phương án tự chủ tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị 

sự nghiệp cấp tỉnh giai đoạn 2022-2026; 

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

xuất các công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Trình UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về bổ sung 

kinh phí tổ chức tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai. 

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

ngân sách TW năm 2021. 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chế 

độ thu, nộp, quản lý, sử dụng Phí thẩm dịnh báo cáo đánh giá tác động mội trường; 

Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục 

hồi môi trường bổ sung; Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi 

trường trên địa bàn tỉnh Gia lai. 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chế 

độ thu, nộp, quản lý, sử dụng Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền xử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chế 

độ thu, nộp, quản lý, sử dụng Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; Phí cung cấp thông tin về giao 

dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Phí đăng ký giao 

dịch bảo đảm địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai và 

Trung tâm CNTT 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chế 

độ thu, nộp, quản lý, sử dụng Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ 

lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề 

khoan nước dưới đất; Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt địa bàn tỉnh 

Gia Lai; Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định 

chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất địa bàn tỉnh Gia Lai; Tham mưu UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

73/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 quy định mức thu phí sử dụng công trình kết 

cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào trong khu vực cửa khẩu  quốc tế Lệ Thanh; 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh  ban hành Nghị quyết Nghị quyết sửa đổi, 

bổ sung Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết sửa đổi bổ, sung 

Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh  trình HĐND kỳ họp giữa năm về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 

136/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 quy định chức danh, bố trí số lượng người, 

chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố; người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí 
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hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

phù hợp với Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.  

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

Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án thuộc tỉnh quản lý, kiểm tra 

tình hình phê duyệt quyệt quyết toán dự án hoàn thành của các huyện, TX, TP; mở 

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

Tổ chức quán triệt các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và các đơn vị trực 

thuộc thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án 

hoàn thành theo quy định. Yêu cầu các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng, 

các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán 

khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán dự án hoàn 

thành theo quy định. 

Thực hiện việc kiện toàn, chấn chỉnh hoạt động của bộ phận làm công tác 

quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại đơn vị mình; nâng cao chất lượng cho 

các cán bộ làm công tác quyết toán dự án hoàn thành, tăng cường các biện pháp 

nâng cao hiệu suất làm việc đảm bảo công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu 

quả và đúng tiến độ. 

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. 

2.3. Công tác Quản lý Giá và công sản 

Họp Tổ giúp việc, HĐTĐGĐ, BGĐ kiểm tra hồ sơ thẩm định phương án xác 

định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất của các đơn vị; tham gia hội đồng định 

giá tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh; Thẩm định Hồ sơ phương án xác định giá đất 

cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở tính tiền bồi thường khi nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên 

đoạn qua huyện Đak Pơ. 

Trình UBND ban hành bổ sung, hoàn thiện danh mục tài sản mua sắm tập 

trung; ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 

08/6/2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định quy chế cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở 

dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định phân 

cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của 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 số liệu vào phần mềm tài sản công tỉnh Gia Lai, phần mềm Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về giá tại địa phương. 

2.4. Công tác Thanh tra tài chính 

Tiếp tục thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh theo Văn bản số 1675/UBND-KTTH ngày 31/10/2021. 

Triển khai thanh tra tài chính tại Trường PTTH Nguyễn Chí Thanh tỉnh Gia 

Lai theo Kế hoạch thanh tra năm 2022. 
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Tham mưu thực hiện trích một phần từ các khoản thu hồi phát hiện qua thanh 

tra năm 2021 đã thực nộp vào ngân sách nước. 

Báo cáo UBND tỉnh nội dung bổ sung phục vụ Đoàn giám sát của Quốc hội về 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 theo Văn bản số 

444/UBND-KTTH ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh. 

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 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. 

2.5. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp  

Trình UBND tỉnh giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh 

nghiệp năm 2022 cho 11 công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; phê duyệt Báo cáo tài 

chính năm 2021 của các Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ; Báo cáo UBND tỉnh kết quả giám sát tài chính, đánh giá kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh và xếp loại doanh nghiệp năm 2021. 

Rà soát, kiểm tra, hồ sơ quyết toán kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng sản 

xuất là rừng tự nhiên năm 2021 của các công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; hồ sơ 

quyết toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu 

số năm 2021, điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2022 và dự toán kinh phí năm 2023; 

Quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021; 

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 thuộc tỉnh. 

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

Hoàn chỉnh các cơ sở pháp lý để trình UBND tỉnh ban hành quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính. 

Rà soát đối tượng dự tuyển sinh các lớp TCLLCT năm 2022 theo Quy định số 

57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của BCH TW; đăng ký bồi dưỡng tiếng Jrai cho công 

chức; rà soát chế độ nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và 

chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức và người lao động. 

Tổng hợp các Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022: Kết quả phổ biến, giáo dục pháp 

luật; công tác dân vận chính quyền; Quy chế dân chủ; tình hình thực hiện công tác 

cải cách hành chính, chuyên đề về tài chính công, kiểm soát thủ tục hành chính, tiến 

độ xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I năm 2022 và 

kế hoạch triển khai nhiệm vụ Quý II 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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