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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2022 

và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 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 tháng 02/2022 

và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm 2022 như sau:  

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2022 

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

Chỉ đạo 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. 

Chỉ đạo 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 tổng hợp 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; Về 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 tháng 02 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 28/02/2022 là 

1.181,5 tỷ đồng (Ước thực hiện trong tháng 02/2022 đến ngày 28/02/2022 là 430,5 

tỷ đồng), đạt 21,8% (1.181,5/5.415 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 

20,3% (1.181,5/5.827, tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,4% 

(1.181,5/1.060,8 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 230,8 tỷ 

đồng (Ước thực hiện trong tháng 02/2022 đến ngày 28/02/2022 là 110 tỷ đồng), đạt 

21% (230,8/1.100 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, bằng 15,4% 
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(230,8/1.500 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2% (230,8/226,3 tỷ 

đồng) so với cùng kỳ.  

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

1.120 tỷ đồng (Ước thực hiện trong tháng 02/2022 đến ngày 28/02/2022 là 408,8 tỷ 

đồng), đạt 23,1% (1.120/4.849 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 21,3% 

(1.120/5.257tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 109% (1.120/1.026,3 tỷ 

đồng) so với cùng kỳ. 

Các khoản thu do cơ quan tài chính quản lý là 43 tỷ đồng (Ước thực hiện trong 

tháng 02/2022 đến ngày 28/02/2022 là 12,4 tỷ đồng), đạt 25,9% (43/166, tỷ đồng) 

so với dự toán Trung ương giao, đạt 25,3% (43/170 tỷ đồng) so với dự toán HĐND 

tỉnh giao, tăng 54,6% (43/27,8 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 

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

tháng 02/2022 đến ngày 28/02/2022 là 9,3 tỷ đồng), đạt 4,6% (18,5/400 tỷ đồng) so 

với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 176,6% (18,5/6,7 tỷ 

đồng) so với cùng kỳ. 

2.1.2. Về chi NSĐP  

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện đến ngày 28/02/2022 là 1.538 tỷ đồng 

(Ước thực hiện trong tháng 02/2022 đến ngày 28/02/2022 là 148 tỷ đồng), bằng 

11,8% (1.538/13.022,9 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 11,4% 

(1.538/13.433,9 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 15,6% 

(1.538/1.822,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ.  

Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện đến ngày 28/02/2022 là 184,8 tỷ đồng 

(Ước thực hiện trong tháng 02/2022 đến ngày 28/02/2022 là 56,9 tỷ đồng), bằng 

5,5% (184,8/3.350,3 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 4,9% 

(184,8/3.757,3 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 8,3% (184,8/201,6 tỷ 

đồng) so cùng kỳ. 

Chi thường xuyên: Ước thực hiện đến ngày 28/02/2022 là 1.353,2 tỷ đồng 

(Ước thực hiện trong tháng 02/2022 đến ngày 28/02/2022 là 91,1 tỷ đồng), bằng 

14,3% (1.353,2/9.434,7 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 14,4% 

(1.353,2/9.428,5 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 3,3% 

(1.353,2/1.399,8 tỷ đồng) 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 ban hành quy định 

về quản lý, phân cấp quản lý các nguồn kinh phí sự nghiệp có tính chất đầu tư; về 

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); báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/TU ngày 

29/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Phối hợp với các sở ngành về: Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 

2022-2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày 

Thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 – 24/5/2022); Đề án phát triển sản xuất giống cây 
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trồng nông lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2021-2025 và 

định hướng đến năm 2030. 

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

Báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh về tình hình giải 

ngân vốn đầu tư công tháng 01 thuộc kế hoạch vốn năm 2022; 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. Mở mã dự án đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh 242 dự án; 

thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành 10 dự án, giá trị chủ đầu tư đề nghị 

124.869.851.147 đ, giá trị đề nghị quyết toán 124.645.976.015 đ, Giá trị giảm trừ 

223.875.132 đ. 

Tổng hợp ý kiến các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để trình UBND tỉnh 

ban hành dự thảo Quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công theo 

niên độ ngân sách hàng năm 

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải bàn giao quản lý và sử dụng đoạn tuyến 

3,2 km (nhánh 1) thuộc dự án Hạ tầng di tích Tây Sơn Thượng Đạo; Sở Kế hoạch 

và Đầu tư rà soát các dự án đề xuất kéo dài vốn năm 2021 sang năm 2022 tiếp tục 

triển khai thực hiện; đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án hiện đại hoá 

thuỷ lợi vốn ADB được Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.         

2.4. Công tác Quản lý Giá Công sản 

Tham mưu UBND tỉnh bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn 

thị xã Ayunpa; chủ trương mua xe ô tô của Sở Giao thông Vận tải; thanh lý xe ô tô 

của Báo Gia Lai; trình 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 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. 

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; tổ chức 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. 

 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 gia ý kiến về giá xét nghiệm SARS-CoV-2; tham gia ý kiến hồ sơ tính 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tham gia ý kiến đối với phương án xử lý 

tài sản tịch thu; góp ý dự thảo Quyết định kiện toàn Tổ chuyên viên của Ban chỉ đạo 

chính sách nhà ở và Thị trường bất động sản tỉnh Gia Lai; góp ý dự thảo Quyết định 

quy định điều kiện tách thửa, điều kiện hợp thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tiếp nhận 

tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân do Cục thi hành án dân sự tỉnh bàn giao. 

2.5. Công tác Thanh tra tài chính  

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính kết quả Thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí năm 2021 của tỉnh (Văn bản số 370/STC-TTr ngày 11/02/2022 của 
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Sở Tài chính); Báo cáo UBND tỉnh số liệu, nội dung phục vụ Đoàn giám sát của 

Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 (Văn bản số 

289/STC-TTr ngày 25/01/2022, Văn bản số 346/STC-TTr ngày 08/02/2022 của Sở 

Tài chính); tình hình thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí về đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo giai đoạn 2016-2021 (Văn bản 

số 335/STC-TTr ngày 28/01/2022 của Sở Tài chính). 

Sở đã ban hành Quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí 

tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (Quyết định số 29/QĐ-STC ngày 15/02/2022 của Sở Tài 

chính). 

Phối hợp các Sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị báo 

cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của KTNN năm 2019 theo Quyết định số 

488/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh (Văn bản số 354/STC-TTr ngày 

09/02/2022 của Sở Tài chính) và 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. 

2.6. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp 

Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch công tác của Ban kiểm soát, 

Kiểm soát viên các Công ty TNHH MTV; giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu 

tư phát triển; 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. Báo cáo 

UBND tỉnh về việc đẩy mạnh, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp nhà nước; báo cáo tình hình xử lý các khoản nợ của HTX ngừng hoạt động 

(tháng 01/2022). 

Phối hợp với các Sở, ngành Báo cáo số liệu phát triển KTTT, HTX năm 2021 

và Kế hoạch năm 2022; xác nhận năng lực tài chính của các dự án đầu tư trên địa 

bàn tỉnh ;báo cáo kết quả thực hiện các chính sách về sắp xếp, đổi mới các công ty 

nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP. 

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. Rà soát Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty TNHH MTV Xổ số 

kiến thiết Gia Lai.  

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

Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý vi phạm 

hành chính năm 2022 của Sở Tài chính; Kế hoạch công tác dân vận; Kế hoạch thực 

hiện Quy chế dân chủ năm 2022. 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. 

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). 
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II. Chương trình công tác tháng 3 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.  

Chỉ đạo, 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.  

Chỉ đạo rà soát, kiểm tra Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, 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 do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 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. 

2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 

2.1. Công tác quản lý tài chính - ngân sách 

Đôn đốc các đơn vị dự toán nộp Quyết toán ngân sách 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. 

Đề xuất các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid. 

Cung cấp hồ sơ tài liệu để phục vụ Kiểm toán chuyên đề, tham mưu UBND 

tỉnh huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch 

covid-19 và các chính sách hỗ trợ. 

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

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; tình hình nhập vốn cho các dự án từ tiền 

sử dụng đất và xin chủ trương thực hiện theo Thông tư 122/2021/TT-BTC ngày 

24/12/2021 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, đề xuất bàn giao quản 

lý cầu Ia Kiâm, huyện Ia Grai theo yêu cầu của UBND tỉnh. 

  Kiểm tra tình hình công tác quyết toán dự án hoàn thành một số huyện, TX, 

TP; Mở mã dự án đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác quyết toán dự 

án hoàn thành theo đề nghị của các Chủ đầu tư. 

2.3. Công tác Quản lý Giá và công sản 

Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị kiểm tra hồ sơ phương án hệ số điều chỉnh 

giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có 

thu tiền sử dụng đất theo đề nghị của UBND thành phố Pleiku. 

Họp Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự để xác định giá trị tài sản 

mua sắm thời điểm tháng 12/2017 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Tổ chức họp Tổ giúp 

việc, HĐTĐGĐ, BGĐ kiểm tra hồ sơ thẩm định phương án xác định giá đất cụ thể, 



6 
 

                                                                                                                 

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: hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi 

thường thực hiện dự án Khu đô thị Cầu Sắt, thành phố Pleiku và 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. 

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. 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 

Kết luận thanh tra tài chính tại Sở Giao thông Vận tải; triển khai 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. 

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. 

2.5. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp  

Tham mưu trình UBND tỉnh Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát 

triển; Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2022 

các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Rà soát, kiểm tra 

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, 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 do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 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 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; 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  

Báo cáo UBND tỉnh kết quả theo dõi, phụ trách địa bàn thị xã An khê tháng 03 

năm 2022; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I/2022. 

Xây dựng Kế hoạch Tổ chức các phong trào thi đua năm 2022, triển khai tập 

thể và cá nhân Sở Tài chính đăng ký. 

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. 
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Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I/2022 và triển 

khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2022; Báo cáo chuyên đề tình hình thực hiện 

công tác cải cách hành chính công Quý I/2022 và nhiệm vụ Quý II/2022; Báo cáo 

tình hình thực hiện kiểm soát TTHC Quý I/2022 và nhiệm vụ kiểm soát TTHC Quý 

II/2022. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2022 

và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 3 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. 
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