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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2022 

và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 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 7/2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022 như sau:  

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2022 

1. Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở  
Chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát đề xuất bổ sung kinh phí phục vụ Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2022; kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ. 

Tổng hợp Báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 7 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.  

Chỉ đạo tổng hợp giải trình các kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

tại Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” trên địa bàn tỉnh Gia Lai; chuẩn 

bị nội dung phục vụ Tổ Giám sát Quốc hội về khảo sát một số đơn vị, dự án. 

Chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ 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. 

Chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự toán và Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: Mua xe ô tô chuyên dùng cho Ủy ban 

MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai; cho chủ trương mua mới 02 xe ô tô phục vụ công 

tác chung của UBND thành phố Pleiku,... 

Chỉ đạo việc triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 

phát triển 05 năm giai đoạn 2022-2026 đối với 11 Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp. 

2. Kết quả thực hiện chính trị tháng 7 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.  
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Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 31/07/2022 

là 3.404,5 tỷ đồng (Ước thực hiện trong tháng 07/2022 đến ngày 31/07/2022 là 

299,5 tỷ đồng), đạt 62,9% (3.404,5/5.415 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương 

giao, đạt 58,4% (3.404,5/5.827 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 

22,2% (3.404,5/4.375,1 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 622 tỷ đồng (Ước thực hiện trong tháng 

07/2022 đến ngày 31/07/2022 là 60,4 tỷ đồng), đạt 56,5% (622/1.100 tỷ đồng) so 

với dự toán Trung ương giao, bằng 41,5% (622/1.500 tỷ đồng) so với dự toán 

HĐND tỉnh giao, tăng 10,4% (622/563,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ.  

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

3.234,5 tỷ đồng (Ước thực hiện trong tháng 07/2022 đến ngày 31/07/2022 là 

283,5 tỷ đồng), đạt 66,7% (3.234,5/4.849 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương 

giao, đạt 61,5% (3.234,5/5.257 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 

7,7% (3.234,5/3.002,1 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 

Các khoản thu do cơ quan tài chính quản lý là 146,3 tỷ đồng (Ước thực hiện 

trong tháng 07/2022 đến ngày 31/07/2022 là 13,7 tỷ đồng), đạt 88,1% (146,3/166 

tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 86,1% (146,3/170 tỷ đồng) so với 

dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 54,7% (146,3/94,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 

Các khoản thu do Hải quan ước thực hiện là 23,7 tỷ đồng (Ước thực hiện 

trong tháng 07/2022 đến ngày 31/07/2022 là 2,3 tỷ đồng), đạt 5,9% (23,7/400 tỷ 

đồng) so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 98,1% 

(23,7/1.278,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 

2.1.2. Về chi ngân sách địa phương 

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện đến ngày 31/07/2022 là 6.910,4 tỷ 

đồng (Ước thực hiện trong tháng 07/2022 đến ngày 31/07/2022 là 1.107,1 tỷ 

đồng),  bằng 53,1% (6.910,4/13.022,9 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, 

đạt 51,4% (6.910,4/13.433,9 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12,5% 

(6.910,4/6.145,3 tỷ đồng) so với cùng kỳ.  

 Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện đến ngày 31/07/2022 là 2.065,5 tỷ đồng 

(Ước thực hiện trong tháng 07/2022 đến ngày 31/07/2022 là 329,8 tỷ đồng), bằng 

61,7% (2.065,5/3.350,3 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 55% 

(2.065,5/3.757,3 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 106,6% 

(2.065,5/1.000 tỷ đồng) so cùng kỳ. 

Chi thường xuyên: Ước thực hiện đến ngày 31/07/2022 là 4.838,6 tỷ đồng 

(Ước thực hiện trong tháng 07/2022 đến ngày 31/07/2022 là 772,6 tỷ đồng), bằng 

51,3% (4.838,6/9.434,7 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 51,3% 

(4.838,6/9.428,5 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 0,2% 

(4.838,6/4.828,5 tỷ đồng) so cùng kỳ.  

2.2. Công tác quản lý các đơn vị hành chính sự nghiệp 
Thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2021 của các đơn vị dự toán 

cấp tỉnh (52/54 đơn vị, chiếm tỷ lệ 96,3%, còn lại chưa quyết toán 2/54 đơn vị, 

chiếm tỷ lệ 3,7%); tham gia ý kiến 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 
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ngôn ngữ cho trẻ” do tổ chức VVOB tài trợ (lần 2);  tổng hợp nhu cầu cải cách 

tiền lương năm 2021. 

Tham mưu, trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí sửa chữa hệ vì kèo gỗ đỡ mái 

ngói công trình trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ: 379.620.000 đồng; đề xuất bổ sung 

kinh phí phục vụ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (4.949.458.000 đồng) 

và bổ sung kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - 

Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) (427.350.000 đồng). 

Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026; có ý 

kiến về điều chỉnh dự toán kinh phí sửa chữa năm 2022 của Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Đức Cơ; giao quyền tự chủ tài chính đối với Nhà khách Văn phòng 

UBND tỉnh giai đoạn 2022-2025; việc đề xuất của Đài khí tượng thủy văn khu 

vực Tây Nguyên về chủ trương đầu tư kinh phí thực hiện Dự báo khí tượng thủy 

văn đến cấp xã. 

Báo cáo UBND tỉnh về rà soát nhu cầu bổ sung dự toán ngân sách nhà nước 

nguồn vốn viện trợ không hoàn lại (chi thường xuyên) năm 2021; về nội dung sửa 

chữa trụ sở Sở Ngoại vụ; việc xử lý đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại 

Tờ trình số 61/TTr-BATGT ngày 23/6/2022 về việc đề nghị phân bổ kinh phí bảo 

đảm TTATGT từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022.  

2.3. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản 
 Mở mã dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đến nay là 993 dự 

án; thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành 48 dự án, giá trị chủ đầu tư đề 

nghị 1.162.162.075.188 đ, giá trị đề nghị quyết toán 1.162.422.360.610 đ, giá trị 

giảm trừ 739.713.578 đ; thông báo thẩm định quyết toán ngân sách vốn đầu tư 

công năm 2021. 

 Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 7 thuộc kế hoạch vốn 2022; Báo cáo 

UBND tỉnh: Việc tạm ứng các dự án có khối lượng theo kết luận cuộc họp Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, các ngành báo cáo, đề xuất đối với nguồn tiền sử dụng đất năm 

2022 và năm 2023; việc triển khai thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn 

thành các dự án của giai đoạn 2016-2020 đến nay chưa nộp hồ sơ quyết toán. 

 Tham gia ý kiến: Nhà bia tưởng niệm vinh danh cán bộ, chiến sĩ Đại đội đặc 

công 90, Khu 9; dự thảo báo cáo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo Quyết định Ban hành danh mục các dự án được 

áp dụng cơ chế đặc thù thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025; dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo thực 

hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh 

và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021. 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh: Hoàn chỉnh tài liệu hướng dẫn quy 

trình đăng ký, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; 

trình UBND tỉnh việc dừng các hạng mục dự án Kè chống sạt lở bở Tây sông 

Ayun đoạn qua thị xã Ayun Pa; phối hợp với Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh: Giao 

quản lý vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; giao đơn vị tiếp 

nhận, quản lý vận hành công trình thủy lợi Pleikeo, huyện Chư Sê; về việc xử lý 
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tài sản, kết cấu hạ tầng các tuyến kênh thuộc công trình thủy lợi Ia M'lah; công 

tác quyết toán hoàn thành và xử lý tài sản Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền 

vững tại Việt Nam (VnSAT). 

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 Hội đồng TĐGĐ, 

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 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. 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định bảng 

giá đất tỉnh Gia Lai; Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Gia 

Lai; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

đối với gói thầu: Mua xe ô tô chuyên dùng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 

Ia Grai; cho chủ trương mua mới 02 xe ô tô phục vụ công tác chung của UBND 

thành phố Pleiku; phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu: In Báo 

Gia Lai năm 2022; cho chủ trương xây dựng Quyết định ban hành bảng giá tính 

lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước 

bạ trên địa bàn tỉnh Gia Lai; phê duyệt chủ trương mua sắm hóa chất xét nghiệm 

phục vụ công tác khám, chữa bệnh năm 2022 của Trung tâm y tế thành phố Pleiku; 

phê duyệt phương án sắp xếp xe ô tô tại Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020 của UBND tỉnh; Báo cáo tỉnh hình triển khai thực hiện Nghị định số 

04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ; phê duyệt 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. 

Đề xuất UBND tỉnh về miễn tiền thuê đất kiến nghị của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Gia Lai; xử lý vướng mắc trong thu hồi đất của Đài khí tượng thủy văn khu 

vực Tây Nguyên để triển khai dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng; tham gia ý 

kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở 

UBND huyện Chư Păh; kiểm tra, hoàn thiện các thủ tục xử lý nhà, đất của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; 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  

Giải trình các kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Báo cáo kết quả 

giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí giai đoạn 2016-2021” trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Công văn số 1886/STC-TTr 

ngày 20/6/2022 của Sở Tài chính); chuẩn bị nội dung phục vụ Tổ Giám sát Quốc 

hội về khảo sát một số đơn vị, dự án (Công văn số 1882/STC-TTr ngày 20/6/2022 

của Sở 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 

165/BC-STC ngày 30/6/2022 của Sở Tài chính); bổ sung nội dung thực hiện chính 
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sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn 

lực giai đoạn 2016-2021 (Báo cáo số 176/BC-STC ngày 11/7/2022 của Sở Tài 

chính). 

Có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả khắc phục Kết luận 

thanh tra số 1140/KLTTCP ngày 16/5/2014 của Thanh tra Chính phủ (Công văn 

số 1972/STC-TTr ngày 28/6/2022 của Sở Tài chính). 

Triển khai công tác thanh tra ngân sách huyện Ia Grai theo Kế hoạch thanh 

tra năm 2022 (Quyết định số 144/QĐ-STC ngày 08/7/2022 của Sở Tài chính); 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 (Công văn số  2094/STC-TTr ngày 07/7/2022 của Sở Tài 

chính). 

2.6. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp 

Báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp 

loại doanh nghiệp năm 2021 đối với 11 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp theo ý 

kiến của Bộ Tài chính; tình hình xử lý các khoản nợ của HTX ngừng hoạt động 

(tháng 7); trình UBND tỉnh công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2021 của 

11 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp. 

Tổng hợp phân tích báo cáo tài chính các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài năm 2021 gửi UBND tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính. 

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

xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2022-2026; các DNNN 

thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm xây dựng Báo cáo 

giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2022, kế hoạch tài chính năm 2023; nộp lại 

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

thừa năm 2020; kinh phí hỗ trợ diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi năm 2020 (lần 3). 

Tham gia góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025; hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết 

bãi bỏ Nghị quyết số 167/2016/NQ-HĐND ngày 30/6/2016 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

tham gia hồ sơ xét chọn nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Ia Grai, 

huyện Ia Grai; tham gia ý kiến dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động giám sát xổ số 

06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Hội 

đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai. 

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

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

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 tổ chức cán bộ và cải cách hành chính.  

https://taichinhdoanhnghiep.mof.gov.vn/
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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,… 

Hoàn thiện hồ sơ kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND tỉnh (tại văn bản số 

1370/UBND-NC ngày 15/7/2022) về việc xử lý kiến nghị sau thanh tra trong việc 

đầu tư, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động tại Sở Tài chính (theo Kết luận thanh tra số 09/KL-TTr của Thanh tra tỉnh); 

chấn chỉnh trong việc đề xuất giao dự toán kinh phí phí từ năm 2013 đến năm 

2016 đối với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai (theo văn bản số 

1482/UBND-KTTH ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Gia Lai). 

Ban hành 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; 

Tổng hợp 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. 

II. Chương trình công tác tháng 8 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 các phòng chuyên môn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu dự toán ngân sách 

năm 2023 làm việc với Bộ Tài chính. 

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.  

Xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND 

ngày 08/6/2011 về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

xây dựng bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Gia Lai; xây dựng 

hệ số điều chỉnh giá đất 2023. 

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 CĐT. 
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Chỉ đạo báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo kế hoạch 

tài chính năm 2023 của các doanh nghiệp nhà nước. 

2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 8 năm 2022 

2.1. Công tác quản lý tài chính - ngân sách  

Tổng hợp, rà soát, báo cáo UBND tỉnh công tác chuyển nguồn kinh phí năm 

2021 sang năm 2022. 

Tổng hợp, triển khai xây dựng dự toán NSNN năm 2023. 

Tiếp tục 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. 

 Phối hợp 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 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh.  

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

Có văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2023; chuẩn bị hồ 

sơ, tài liệu dự toán ngân sách năm 2023 làm việc với Bộ Tài chính. 

Ban hành Thông báo thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2021 cho các đơn 

vị dự toán cấp tỉnh.  

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

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

về báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 8 thuộc KHV 2022. 

Báo cáo UBND tỉnh tình hình tạm ứng vốn ĐTXD cơ bản 6 tháng năm 2022 

theo quy định của Nghị định 99/2021/NĐ-CP.  

 Kiểm tra tình hình quyết toán dự án hoàn thành một số huyện, TX, TP trên 

địa bàn tỉnh. 

 Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh: Báo cáo UBND tỉnh về tình hình 

giải ngân vốn dự án An toàn hồ đập; triển khai Kết luận số 160-KL/TU của Tỉnh 

ủy (triển khai 5 dự án đầu tư công); thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 

28/6/2022 của Chính phủ về việc phân bổ, cắt giảm, điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công năm 2022 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. 

 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, 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. 

Xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND 

ngày 08/6/2011 về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 
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xây dựng bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Gia Lai; xây dựng 

hệ số điều chỉnh giá đất 2023. 

Triển khai việc điều chuyển xe ô tô quản lý tập trung tại Văn phòng HĐND-

UBND cấp huyện theo quy định. 

Kiểm tra đề xuất việc tiếp nhận, xử lý tài sản khi dự án kết thúc do Bộ trưởng 

Bộ Tài chính điều chuyển. 

Thẩm định tăng hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm 

đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn huyện Đak Đoa, thị xã 

An Khê.  

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 

Tiếp tục triển khai thanh tra ngân sách huyện Ia Grai theo Kế hoạch thanh 

tra năm 2022. 

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. 

Chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn giám sát Quốc hội về thực hiện chính sách, 

pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực 

giai đoạn 2016-2021. 

2.6. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp  

Rà soát, tổng hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 

của các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp. 

Tổng hợp Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo kế 

hoạch tài chính năm 2023 của các doanh nghiệp nhà nước trình UBND tỉnh, báo 

cáo 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. 

Kiểm tra, phê duyệt báo cáo tài chính 06 tháng đàu năm 2022 của DNNN 

trên hệ thống MIS qua địa chỉ website: https://taichinhdoanhnghiep.mof.gov.vn/. 

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

Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật; báo cáo công tác theo dõi, phụ trách huyện An Khê 

tháng 7/2022; báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022; 

báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 27-KL/TW ngày 21/02/2022 của 

Ban Bí thư. (Theo VB số 731-CV/TU của Tỉnh ủy); báo cáo cải cách hành chính 

phục vụ Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh. 

Rà soát, tổng hợp, đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính 

Việt Nam” gửi Bộ Tài chính; lập Danh mục Hồ sơ tiêu hủy tài liệu hết giá trị. 

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


9 
 

                                                                                                                 

Tổng hợp báo cáo hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (để phục vụ Đoàn 

kiểm tra ISO theo Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh). 

Báo cáo đối tượng 2,3,4 đã qua và chưa qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN, 

đăng ký danh sách cán bộ đối tượng 3 tham gia KTQP&AN khóa 101,102 năm 

2022. 

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

niên vượt khung cho công chức Sở tháng 8/2022. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2022 

và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 8 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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