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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2022 

và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2023 

 

 

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 12/2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2023 như 

sau:   

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2022 

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

Chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp thứ 

Chín - HĐND tỉnh khóa XII; tập trung cung cấp tài liệu để giải trình Đoàn Kiểm 

toán Nhà nước Khu vực XII về việc kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021. 

Tổng hợp Báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 12 thuộc kế 

hoạch vốn 2022. 

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.  

Tập trung xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở 

xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu trung tâm hành chính 

xã Glar, Khu dân cư Nam Yang (khu tập thể giáo viên) tại xã Nam Yang trên địa 

bàn huyện Đak Đoa; phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Gia Lai; phê duyệt chuyển giao nhà Trạm y tế xã Chư Hdrông 

(cũ) thuộc Trung tâm Y tế thành phố Pleiku về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

thuộc UBND thành phố Pleiku quản lý, xử lý. 

Chỉ đạo việc tổng hợp đề xuất UBND tỉnh triển khai kết luận của Phó Thủ 

tướng Chính phủ Lê Minh Khái về đổi mới doanh nghiệp nhà nước; xây dựng 

Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Trưởng ban 

kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quản lý. 

Chỉ đạo triển khai đánh giá xếp loại cán bộ công chức năm 2022, tổng hợp 

các hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, rà soát Quyết 

định nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung cho công chức 

Sở tháng 12 năm 2022. 
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2. Kết quả thực hiện chính trị tháng 12 năm 2022 

2.1. Công tác quản lý tài chính - ngân sách 

2.1.1. Về thu NSNN trên địa bàn 

Thực hiện tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực quản lý tài chính - ngân 

sách. 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 31/12/2022 

là 5.474 tỷ đồng đạt 101,1% (5.474 tỷ đồng/5.415 tỷ đồng) so với dự toán Trung 

ương giao, đạt 93,9% (5.474 tỷ đồng/5.827 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh 

giao, giảm 30,5% so với cùng kỳ. 

Thu nội địa: Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022 là 5.430 tỷ đồng (bao gồm 

thu xổ số kiến thiết), đạt 108,3% dự toán Trung ương giao, đạt 100,1% dự toán 

HĐND tỉnh giao, giảm 5,8% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 

1.130 tỷ đồng đạt 102,7% so với dự toán Trung ương giao, bằng 75,3% so với dự 

toán HĐND tỉnh giao, giảm 11,1% so với cùng kỳ; các khoản thu cân đối do ngành 

thuế quản lý (bao gồm xổ số kiến thiết) là 5.242,6 tỷ đồng đạt 108,1% so với dự 

toán Trung ương giao, đạt 99,7% so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 6,2% so 

với cùng kỳ; các khoản thu do cơ quan tài chính quản lý là 187,4 tỷ đồng đạt 

112,9% so với dự toán Trung ương giao, đạt 110,2% so với dự toán HĐND tỉnh 

giao, tăng 5,6% so với cùng kỳ. 

Các khoản thu do Hải quan ước thực hiện là 44 tỷ đồng đạt 11% so với dự 

toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 97,9% so với cùng kỳ. 

2.1.2. Về chi ngân sách địa phương 

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện đến ngày 31/12/2022 là 14.465,7 tỷ 

đồng bằng 111,1% so với dự toán Trung ương giao, đạt 107,7% so với dự toán 

HĐND tỉnh giao, tăng 18,3% so với cùng kỳ. Trong đó:  

Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022 là 2.225,1 tỷ đồng 

(không bao gồm vốn đầu tư chi các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 

mục tiêu nhiệm vụ) bằng 105,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 88,6% so 

với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 29,6% so cùng kỳ.  

Chi thường xuyên: Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022 là 9.781,8 tỷ đồng, 

bằng 104,8% so với dự toán Trung ương giao, đạt 104,8% so với dự toán HĐND 

tỉnh giao, tăng 17,6% so cùng kỳ.  

Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu nhiệm vụ: 

Ước thực hiện đến ngày 31/12/2022 là 2.453,7 tỷ đồng bằng 182,5% so với dự 

toán Trung ương giao, đạt 182,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 230% so 

cùng kỳ.  

2.2. Công tác quản lý các đơn vị hành chính sự nghiệp 
Trong năm 2022, Sở đã thẩm định kinh phí tinh giản biên chế 6 tháng đầu 

năm 2023: 1.872.388.000 đồng; Báo cáo UBND tỉnh về kinh phí thực hiện Kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023; tổng hợp nguồn 

kinh phí còn lại năm 2022 đợt; triển khai Thông tư số 71/2022/TT-BTC ngày 

21/11/2022 của Bộ Tài chính. 
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Sở tham mưu 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 tra thông báo phân bổ dự toán đầu năm 2023 cho các 

đơn vị dự toán; có ý kiến Dự án mở rộng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

nhãn Hương Chi theo chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025; gửi Sở Nội vụ có ý kiến 

về kinh phí các lớp bồi dưỡng không mở được theo Quyết định số 122-QĐ-UBND 

ngày 25-01-2022 của UBND tỉnh. 

Tham gia dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ Quỹ Bảo vệ phát triển rừng; có ý 

kiến đối với Danh mục các nhiệm vụ, dự án kèm theo Kế hoạch Chuyển đổi số 

tỉnh Gia Lai năm 2023; tham gia ý kiến về phương án tự chủ tự chịu trách nhiệm 

cho các đơn vị SNCL trực thuộc Sở KHCN năm 2022.  

2.3. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
Thực hiện công tác mở mã dự án đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh đến nay là 

2.396 dự án; công tác quyết toán dự án hoàn thành 75 dự án, giá trị chủ đầu tư đề 

nghị 2.161.487.561.140 đ, giá trị đề nghị quyết toán 2.159.463.997.407 đ, giá trị 

giảm trừ 2.023.563.733đ. 

Báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải ngân vốn 

đầu tư công tháng 12 thuộc kế hoạch vốn năm 2022; Báo cáo bổ sung tình hình 

thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán nhà nước đối với nguồn 

vốn đầu tư công nguồn NSNN. 

 Tổng hợp ý kiến các Sở, Ban, ngành, các huyện, TX, TP cơ chế thanh, quyết 

toán vốn dự án đầu tư công các công trình có quy mô nhỏ, áp dụng cơ chế đặc thù 

thuộc các CTMTQG trình UBND tỉnh ban hành; kiểm tra một số chủ đầu tư về 

công tác quản lý tạm ứng vốn đầu tư công theo văn bản của Bộ Tài chính. 

Góp ý Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền lập quy chế quản lý kiến 

trúc đô thị; lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai; Dự thảo Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

tham gia góp ý dự thảo Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

triển khai thực hiện Công văn số 12066/BTC-ĐT ngày 17/11/2022 của Bộ Tài 

chính. 

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. 

Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh các nội dung: Ban hành Quyết định quy 

định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt tăng hệ số 

điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại 

Khu trung tâm hành chính xã Glar, Khu dân cư Nam Yang (khu tập thể giáo viên) 

tại xã Nam Yang trên địa bàn huyện Đak Đoa; phê duyệt phương án sắp xếp lại, 

xử lý nhà, đất của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai; phê duyệt chuyển 

giao nhà Trạm y tế xã Chư Hdrông (cũ) thuộc Trung tâm Y tế thành phố Pleiku 

về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thuộc UBND thành phố Pleiku quản lý, xử lý; 

phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Mua xe ô tô chuyên 
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dùng Thanh tra Sở GTVT; phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối 

với gói thầu: Mua xe ô tô chuyên dùng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện Ia Grai và thay thế Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia Lai; phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói 

thầu Mua xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng Thị ủy và Văn phòng 

HĐND và UBND thị xã An Khê. 

Tham gia ý kiến: Thẩm định hồ sơ đề nghị tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm 

cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên 

địa bàn huyện Ia Grai, huyện Đức Cơ, huyện Chư Păh; thẩm định phương án hệ 

số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện 

công trình Đường quy hoạch tư Vành đai 1 đến đường Ngô Quyền, phường Cheo 

Reo, thị xã Ayun Pa; thẩm định phương án xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi 

thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đấu nối 110KV sau trạm biến áp 

220KV Chư Sê; thẩm định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phê 

duyệt Phương án giá nước sạch; phương án giá thóc thu thuế sử dụng đất nông 

nghiệp. 

Thực hiện kiểm tra thực tế các lô đất đề nghị tăng hệ số điều chỉnh giá đất 

làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực 

trên địa bàn thị xã An Khê, huyện Đak Đoa; 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. 

2.5. Công tác Thanh tra tài chính  

Báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện khắc phục các kiến nghị của Kiểm 

toán nhà nước về ngân sách địa phương năm 2020 tại tỉnh Gia Lai (Báo cáo số 

326/BC-STC ngày 16/12/2022 của Sở Tài chính); triển khai thanh tra tài chính tại 

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh niên độ năm 2020-2021 theo kế hoạch năm 

2022 (Quyết định số 210/QĐ-STC ngày 06/12/2022 của Sở Tài chính; Công văn 

số 4042/STC-TTr ngày 07/12/2022 của Sở Tài chính V/v công bố quyết định 

thanh tra); thanh tra tài chính tại Trường THPT Lê Lợi niên độ năm 2020-2021 

theo kế hoạch năm 2022 (Quyết định số 225/QĐ-STC ngày 16/12/2022 của Sở 

Tài chính; Công văn số 4195/STC-TTr ngày 16/12/2022 của Sở Tài chính V/v 

công bố quyết định thanh tra). 

Rà soát, báo cáo Thanh tra tỉnh các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn 

đọng, kéo dài theo Công văn số 565/TTr-VP ngày 30/11/2022 của Thanh tra tỉnh 

(Công văn số 4007/STC-TTr ngày 05/12/2022 của Sở Tài chính); Báo cáo công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022 (Báo cáo số 323/BC-

STC ngày 15/12/2022 của Sở Tài chính). 

2.6. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp 

Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu 

tư phát triển 05 năm của các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp trình UBND tỉnh; 

đề xuất UBND tỉnh triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh 

Khái về đổi mới doanh nghiệp nhà nước. 

Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của 

Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai 
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quản lý; lập Thông tri cấp phát kinh phí dự toán năm 2023 cho các đơn vị thuộc 

phòng quản lý; Rà soát nội dung phân bổ kinh phí Trung ương bổ sung có mục 

tiêu Chương trình Lâm nghiệp bền vững năm 2022 (Đối với phần kinh phí hỗ trợ 

cho các công ty lâm nghiệp quản lý bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong 

thời gian đóng cửa rừng). 

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; tham gia thẩm định Phương án 

Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của một số đơn vị thuộc phòng quản 

lý. 

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

Báo cáo công tác thực hiện quy chế dân chủ; kết quả phổ biến giáo dục pháp 

luật; tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở; chuyên đề công tác 

cải cách tài chính công; kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022,… 

Xây dựng các Kế hoạch: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2023; công tác cải cách hành chính năm 2023, công 

tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2023,… 

Báo cáo tình hình thực hiện quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho 

báo chí; Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại “Đơn vị học tập” năm 

2022; báo cáo số lượng chất lượng và tiền lương CBCC tính đến 31/12/2022. 

Trong tháng 12 năm 2022, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC đã tiếp 

nhận 170 hồ sơ TTHC, giải quyết đúng hạn 170 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: 10 hồ sơ TTHC về lĩnh vực đăng ký giá và 

quản lý công sản; tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến ở mức độ 4: 160 hồ sơ TTHC 

cấp mã số có quan hệ ngân sách và cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản. Đến thời 

điểm báo cáo 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 tháng 01 năm 2023 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 
Chỉ đạo chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ đón mừng năm mới 2023 và 

vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế 

phấn khởi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư tại chỉ thị số 19-CT/TW ngày 

18/11/2022 và các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về việc tổ chức 

Tết Quý Mão năm 2023. 

 Rà soát các số liệu để hoàn chỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công 

tác năm 2022 và kế hoạch triển khai khai nhiệm vụ năm 2023 phục vụ họp Tổng 

kết năm 2022.  

 Khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp 

thứ Chín, khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026; phân bổ ngân sách năm 2023 cho các 

đơn vị dự toán cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; Phối hợp với Kho bạc nhà 

nước tỉnh kiểm tra, đối chiếu số liệu năm 2022. 

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. 
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Rà soát nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung cho công 

chức Sở tháng 01 năm 2023. 

2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 01 năm 2023 

2.1. Công tác quản lý tài chính - ngân sách  

Tổng hợp Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn kinh phí còn lại trong quá 

trình thực hiện dự toán chi thường xuyên năm 2022 và đề xuất phương án sử dụng 

(đợt 2); phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

ban hành Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia; 

Triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ Chín, khóa XII 

nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng Chỉ thị tăng cường công tác thu NSNN năm 2024; 

Thực hiện phân bổ ngân sách năm 2023 cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh; các 

huyện, thị xã, thành phố; Phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh kiểm tra, đối chiếu 

số liệu năm 2022. 

2.2. Công tác quản lý Tài chính Hành chính sự nghiệp 
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 văn bản đôn đốc các đơn vị dự toán nộp Quyết toán ngân sách năm 2021; 

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

2.3. Công tác Tài chính đầu tư 
 Tổng hợp Báo cáo UBND tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 

01/2023 thuộc kế hoạch vốn năm 2023 gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

trình UBND tỉnh Dự thảo cơ chế thanh, quyết toán vốn dự án đầu tư công các 

công trình có quy mô nhỏ, áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các CTMTQG. 

Báo cáo UBND tỉnh một số dự án đầu tư xây dựng gặp vướng mắc trong 

công tác quyết toán dự án hoàn thành. 

Nhập vốn đầu tư XDCB trên hệ thống tabmis theo quyết định phân bổ vốn 

số 773/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh; 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. 

2.4. Công tác Quản lý Giá và công sản 
Họp Tổ giúp việc, HĐTĐGĐ, Bảng giá đất 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. 

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 

14/2022/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết 

định mua sắm hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của 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. 

2.5. Công tác Thanh tra tài chính 
Ban hành Kết luận thanh tra tài chính tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

tỉnh Gia Lai niên độ năm 2020-2021; tiếp tục triển khai thanh tra tài chính niên 

độ 2020-2021 tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và Trường THPT Lê Lợi. 
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Triển khai xây dựng Kế hoạch khắc phục Kết luận của kiểm toán Nhà nước 

năm 2021 và tiếp tục phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở và 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. 

2.6. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp  

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. 

Tham gia thẩm định Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 

của một số đơn vị thuộc phòng quản lý 

Triển khai đến các đơn vị xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 

phát triển năm 2023; thực hiện lập Báo cáo tài chính năm 2022; lập báo cáo quyết 

toán các nguồn kinh phí và Báo cáo tài chính năm 2022. 

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

Tổng hợp báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; Báo cáo 

công tác thi đua khen thưởng gửi Bộ Tài chính; Tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Sở Tài chính, lấy ý kiến lần 

2 trước khi trình Lãnh đạo Sở thông qua. 

Tổng hợp báo cáo kết quả xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo Chỉ thị 

số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ niên độ 2020. 

Hoàn chỉnh thủ tục để Quyết định nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm 

niên vượt khung cho công chức Sở tháng 01 năm 2023. 

Tự chấm điểm bộ Chỉ số CCHC năm 2022 của Sở; Tổng hợp bản kê khai tài 

sản năm 2022; tự chấm điểm bộ chỉ số CCHC của tỉnh (lĩnh vực tài chính công). 

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 

2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 01 năm 2023. 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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