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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2021 

và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021 

 

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 10 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021 như sau: 

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2021 

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

Ban Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau 

đây: 

Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; Rà soát các nguồn thu để triển khai 

đồng bộ các giải pháp thu, chú trọng các nguồn thu mới phát sinh nhằm đảm bảo 

thu đúng, thu đủ, kịp thời; 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. 

 Báo cáo UBND tỉnh cấp kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 và các chính sách liên quan đến hỗ trợ cho người tham gia phòng chống 

dịch; Phối hợp với Sở Y tế, các Bệnh viện, Trung tâm Y tế trực thuộc Sở Y tế để 

trao đổi, thống nhất việc hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên của các đơn vị 

trực thuộc Sở Y tế do tác động của dịch Covid-19 và các nội dung liên quan đến 

kinh phí của ngành y tế; Báo cáo UBND tỉnh xem xét có văn bản đề nghị Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kinh phí cho 

ngân sách tỉnh về tình hình thiệt hại và nhu cầu kinh phí để hỗ trợ cho người chăn 

nuôi có gia súc bị tiêu hủy do dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai; Báo cáo UBND tỉnh việc hỗ trợ trang bị phòng hộ cho các khu cách ly tập 

trung phòng, chống dịch Covid-19; Báo cáo UBND tỉnh các vướng mắc, đôn đốc, 

đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư của các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA. 

Phối hợp với các Sở ban, ngành, đơn vị dự toán cấp tỉnh và UBND cấp huyện 

để hoàn chỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức chi ngân 

sách giai đoạn 2022-2025 và xây dựng, tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách năm 

2022. 

Đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ 

dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung 

tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai; Nghị quyết quy định mức chi xây dựng quy 

chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
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Trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương mua xe ô tô, điều chuyển, thanh lý xe 

ô tô của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công 

và đề nghị thanh lý tài sản công. 

Báo cáo kết quả rà soát về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại 11 

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.  

Tổng hợp khắc phục kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước KV XII về kiểm toán 

ngân sách địa phương năm 2019 và các năm trước của các cơ quan, đơn vị; Xây 

dựng kế hoạch triển khai kiến nghị của KTNN tại Báo cáo kiểm toán NSĐP năm 

2020 của tỉnh Gia Lai. 

2. Công tác quản lý thu, chi ngân sách  

2.1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Trong năm 2021, Trung ương giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 

Gia Lai 4.552,3 tỷ đồng. Dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là 5.047 

tỷ đồng.  

Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước thực hiện đến ngày 31/10/2021 

là 6.530,1 tỷ đồng (Ước thực hiện trong tháng 10/2021 đến ngày 31/10/2021 là 

511,8 tỷ đồng), đạt 143,4% (6.530,1/4.552,3 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương 

giao, đạt 129,4% (6.530,1/5.047, tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 

81,7% (6.530,1/3.593,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 

1.068,7 tỷ đồng (Ước thực hiện trong tháng 10/2021 đến ngày 31/10/2021 là 40 tỷ 

đồng), đạt 106,9% (1.068,7/1.000 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, bằng 

89,1% (1.068,7/1.200 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 61,4% 

(1.068,7/662,1 tỷ đồng) so với cùng kỳ.  

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

4.295,6 tỷ đồng (Ước thực hiện trong tháng 10/2021 đến ngày 31/10/2021 là 309,2 

tỷ đồng), đạt 97,7% (4.295,6/4.397,1 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 

89,2% (4.295,6/4.815 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 25,4% 

(4.295,6/3.426,7 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 

- Các khoản thu do cơ quan tài chính quản lý là 134,5 tỷ đồng (Ước thực hiện 

trong tháng 10/2021 đến ngày 31/10/2021 là 14,2 tỷ đồng), đạt 94,1% (134,5/143 tỷ 

đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 61,2% (134,5/219,8 tỷ đồng) so với dự 

toán HĐND tỉnh giao, giảm 15,5% (134,5/159,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 

- Các khoản thu do Hải quan ước thực hiện là 2.100 tỷ đồng (Ước thực hiện 

trong tháng 10/2021 đến ngày 31/10/2021 là 188,4 tỷ đồng), gấp hơn 172 lần 

(2.100/12,2 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, gấp 

hơn 289 lần (2.100/7,3 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 

2.2. Về chi ngân sách  

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện đến ngày 31/10/2021 là 9.896,4 tỷ 

đồng (Ước thực hiện trong tháng 10/2021 đến ngày 31/10/2021 là 1.504,4 tỷ đồng),  

bằng 81,6% (9.896,4 /12.124,9 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 78,6% 

(9.896,4 /12.593,5 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 5% (9.896,4 

/10.421,9 tỷ đồng) so với cùng kỳ.  

3. Công tác quản lý dự toán các đơn vị hành chính sự nghiệp  
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Báo cáo UBND tỉnh việc hỗ trợ trang bị phòng hộ cho các khu cách ly tập 

trung phòng, chống dịch Covid-19; Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí chống dịch 

Covid-19 và các chính sách liên quan đến hỗ trợ cho người tham gia chống dịch; 

Tham mưu UBND tỉnh tạm cấp kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh để thực 

hiện chi trả chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 của Chính phủ năm 2019 và năm 2021 (số tiền: 26.844 triệu đồng).  

Đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ 

dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đang tập trung 

tập huấn, thi đấu của tỉnh Gia Lai; Tham mưu UBND tỉnh Nghị quyết quy định mức 

chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

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

Phối hợp Sở KHĐT tham mưu UBND tỉnh Chủ trương đầu tư các dự án 

thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025; Đề xuất UBND tỉnh cho tạm ứng 

kính phí để triển khai lập nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể di tích lịch sử “Địa điểm 

chiến thắng Pleime” và “Địa điểm chiến thắng Đường 7 Sông Bờ”; tạm ứng vốn để 

triển khai tổ chức lựa chọn nhà nhà thầu tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đến năm 2045. 

Tham gia ý kiến việc thông nút giao thông đấu nối giữa đường Trần Hưng 

Đạo với đường D11 và D24 thuộc dự án khu dân cư mới huyện Đăk Đoa; tham gia 

ý kiến lập quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

tham gia ý kiến về hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu du lịch văn 

hoá cao nguyên đồi thông kết hợp du lịch sinh thái; tham gia ý kiến về nội dung và 

kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT việc xử lý trách nhiệm và khắc phục 

sửa chữa các tuyến kênh bị hư hỏng thuộc công trình thủy lợi Ia Mơr; phối hợp với 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát điều chuyển vốn các dự án thuộc vốn trung ương; 

hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Pleiku; 

kiểm tra, xử lý liên quan đến chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời 

chấp thuận nhà đầu tư dự án thủy điện Ia Tchom 1; tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn 

đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp trung áp cấp điện cho Bệnh 

viện Đa Khoa tỉnh; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban dân tộc đề xuất dự án 

Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu sử dụng vốn vay ADB; phối 

hợp với Ban dân tộc đề xuất UBND tỉnh về nhu cầu vốn và cam kết giải ngân vốn 

CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc và miền núi. 

Mở mã dự án đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh 1.429 dự án; quyết toán dự án 

hoàn thành 52 dự án, giá trị chủ đầu tư đề nghị 936,693 tỷ đồng, giá trị đề nghị 

quyết toán 935,551 tỷ đồng, giá trị giảm trừ 1,142 tỷ đồng. 

5. Công tác Quản lý Giá và 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; 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; thẩm định về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy 

định của các quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa 
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bàn huyện KBang, huyện Mang Yang, huyện Chư Sê, huyện Chư Păh, thị xã Ayun 

Pa, tỉnh Gia Lai. 

Phối hợp các Sở, ban, ngành, các đơn vị địa phương báo cáo phương án sắp 

xếp nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ 

Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 

15/7/2021 của Chính phủ; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan họp kiểm 

tra hồ sơ đề nghị tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm để 

đấu giá quyền sử dụng đất của các đơn vị; lấy ý kiến Ủy quyền phê duyệt giá khởi 

điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai; về việc tham mưu 

UBND tỉnh xử lý kiến nghị của Công ty TNHH MTV Nguyễn Kim Gia Lai.  

Trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương mua xe ô tô; điều chuyển, thanh lý xe 

ô tô của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đề nghị trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc mua sắm hàng hóa, 

dịch vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai; Tham mưu 

UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai; Tham mưu UBND tỉnh hủy thầu đối với gói thầu mua xe ô tô cứu 

thương của Trung tâm y tế thành phố Pleiku. 

Tham gia ý kiến hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư trung 

tâm thị trấn Kbang, huyện Kbang; Tham gia ý kiến đối với Phương án xử lý tài sản 

được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

6. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp 

 Báo cáo UBND tỉnh về việc giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh 

nghiệp năm 2020; Báo cáo xử lý đề xuất giảm chi phí mua sắm hệ thống máy quay 

xổ số kiến thiết tự động của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Gia Lai; Báo cáo 

tình hình cơ cấu lại DNNN quý III năm 2021; Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 

và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 sau khi các đơn vị 

bổ sung Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã được kiểm toán; Đánh giá hồ sơ 

quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm nghiên cứu và cung ứng giống rau 

hoa - cây ăn quả tại Tây nguyên của Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời; 

Đánh giá hồ sơ điều chỉnh dự án Đầu tư trồng rừng sản xuất tại xã Ia Tul, huyện Ia 

Pa, Gia Lai của Công ty TNHH TM Việt Stone Gia Lai; Đánh giá hồ sơ năng lực tài 

chính thực hiện dự án Xây dựng trung tâm cây trồng và trồng, chế biến trưng bày 

sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát 

triển dược liệu MPEX Tây Nguyên; Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính 

về đất đai của các công ty lâm nghiệp sau sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-

CP; Rà soát về việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại 11 Công ty TNHH 

MTV lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.     

 Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư về việc Báo cáo tổng kết 20 năm thực 

hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 

2012; Báo cáo xử lý đề nghị của Công ty kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức; 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh 

trong năm 2022; Tham gia ý kiến đối với các dự án chăn nuôi heo; Báo cáo UBND 

tỉnh các nội dung có liên quan đến cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia 

Lai.  
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Lấy ý kiến các sở ngành góp ý về Quy chế quản lý tài chính đối với Công ty 

TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai (lần 2); Tham gia thẩm định năng lực tài chính của 

nhà đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; Tham gia xây dựng Đề án Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2022-2025; Thông báo điều chỉnh kinh phí hỗ trợ Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba trực 

thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Rà soát, tổng hợp Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 05 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai; 

Phương án xác định vốn điều lệ và nguồn đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định 

tại khoản 21 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP của các doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; hướng dẫn Ban quản lý rừng phòng hộ Mang 

Yang về việc bán sản phẩm khai thác, quản lý, sử dụng kinh phí thu được từ bán sản 

phẩm khai thác. 

7. Công tác Thanh tra tài chính  

Báo cáo UBND tỉnh kết quả khắc phục các kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 

363/KL-TTr ngày 29/10/2020 của Giám đốc Sở Tài chính theo văn bản số 

4265/VP-NC ngày 27/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo kết quả 

thanh tra “Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng 

khó khăn giai đoạn 2016-2020 được phê duyệt theo Quyết định 775/QĐ-TTg ngày 

27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 775)”.  

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kiến nghị của KTNN 

về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo Thanh tra tỉnh các nội dung, 

số liệu phục vụ công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo văn bản số 

1538/UBND-NC ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh (Văn bản số 3354/STC-TTr ngày 

15/10/2021); Báo cáo Thanh tra tỉnh tình hình công tác thanh tra, tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2021, phương hướng 

nhiệm vụ năm 2022;. 

Phối hợp 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 2019 

và các năm trước; tổng hợp biên bản kết quả thanh tra và dự thảo Kết luận thanh tra 

ngân sách huyện Chư Păh. 

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

8.1. Công tác cải cách hành chính 

Thường xuyên rà soát, kiểm soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở, trình UBND tỉnh công bố bãi bỏ, hủy bỏ, bổ sung, thay thế và 

công bố mới theo đúng quy định. Hiện nay, Sở đã công khai 37/37 TTHC tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên trang thông tin điện tử của Sở để cá nhân, 

tổ chức đến liên hệ dễ dàng theo đúng Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ 

tục hành chính, Quyết định 05/2014/QĐ-UBND ngày 24/4/2014 của UBND tỉnh 

Gia Lai về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Quy chế công bố, 

công khai TTHC trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, 

kiến nghị về quy định hành chính theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 

24/4/2018 của UBND tỉnh. Trong đó có 06 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 

(dịch vụ cấp mã số có quan hệ ngân sách và cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ 

bản và các TTHC liên quan đến lĩnh vực giá và công sản). Các TTHC được thực 
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hiện một cách thuận lợi, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công 

tác.  

Trong  tháng 10 năm 2021: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 146 hồ sơ TTHC và giải quyết đúng hạn 

146 hồ sơ TTHC (trong đó 98 hồ sơ cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản và 02 hồ sơ 

mở mã quan hệ ngân sách; 46 hồ sơ đăng ký giá), không có hồ sơ nào quá hạn. Khi 

thực hiện giải quyết các TTHC, chưa có cá nhân, tổ chức nào phản ánh hoặc khiếu 

nại về việc giải quyết TTHC của Sở Tài chính. 

8.2. Công tác tổ chức cán bộ 

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 286/QĐ-UBND của UBND tỉnh về 

việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính và số lượng cấp phó các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý. 

Tham gia góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai; Tham gia góp ý Tờ trình của 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về biên chế công chức trong 

các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022 và phê duyệt tổng biên chế làm việc tại 

các tổ chức hội năm 2022. 

II. Chương trình công tác tháng 11 năm 2021 

1. Công tác quản lý ngân sách và quản lý dự toán các đơn vị hành chính 

sự nghiệp 

- Để bảo đảm nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn cả năm 2021 theo số liệu ước 

thực hiện nêu trên, đảm bảo đạt và vượt dự toán được HĐND tỉnh giao và bảo đảm 

tốc độ tăng thu theo Nghị quyết số: 46/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh 

khóa XII, kỳ họp thứ Hai về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, 

quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021-2025 (trên 10%/năm) trong điều kiện đại dịch 

Covid - 19 là hết sức khó khăn, cần quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp như 

sau:  

+ Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; rà soát các nguồn thu để triển khai 

đồng bộ các giải pháp thu, chú trọng các nguồn thu mới phát sinh nhằm đảm bảo 

thu đúng, thu đủ, kịp thời. Phấn đấu tăng thu để đảm bảo cân đối chi chống dịch, 

cho các nhiệm vụ cần thiết khác.  

+ 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. Đối với các khoản tiết kiệm chi thường xuyên NSNN 

cần ưu tiên bố trí cho công tác phòng chống dịch. 

+ Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách của Chính phủ về 

những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô; có giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục 

hành chính kịp thời tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến, thực hiện đột phá chiến lược, tái cơ cấu 

kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính; tập 

trung nghiên cứu và thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, 

góp phần tăng thu NSNN trên địa bàn. 
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+ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về tài chính - ngân sách. Thực hiện nghiêm Chương trình Thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí năm 2021 của tỉnh. 

- Hoàn chỉnh định mức chi ngân sách giai đoạn 2022-2025 và tổng hợp dự 

toán thu, chi ngân sách năm 2022. 

- Trình UBND tỉnh tạm cấp kinh phí thiếu hụt lương, phụ cấp, các khoản 

đóng góp năm 2021 của các đơn vị trực thuộc sở y tế do ảnh hưởng của dịch covid-

19; bổ sung kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. 

- Báo cáo UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự toán do tăng, giảm biên chế và 

các chế độ chính sách. 

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

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất kè chống sạt lở bờ sông, suối 

biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia; Tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí xây 

dựng công trình cấp điện cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Thực hiện Thông báo số 

262/TB-VPCP ngày 05/10/2021 của Văn phòng Chính phủ; Triển khai xây dựng dự 

thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đẩy mạnh thu hút các nguồn lực 

đầu tư; Rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi nước ngoài; Kiểm tra, xử lý liên quan đến chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án thủy điện Ia Tchom 1;   

Tham gia góp ý báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021- 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050; góp ý hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình phát 

triển lâm nghiệp bền vững; Góp ý Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư; Hoàn thiện báo cáo chủ trương đầu tư 

dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai; Góp ý hồ sơ đề 

nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc 

thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025;  

Phối hợp với Sở xây dựng báo cáo UBND tỉnh về việc cải tạo, nâng cấp Trụ 

sở làm việc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Báo cáo tình hình giải 

ngân kế hoạch vốn 2021 đến 30 tháng 9 theo yêu cầu của Bộ Tài chính; Thẩm định 

dự toán bổ sung thu chi quản lý dự án năm 2021 của Ban quản lý các dự án ĐTXD 

tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.  

Kiểm tra tình hình công tác quyết toán dự án hoàn 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. 

3. Công tác Quản lý Giá và công sản  

Trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022; Trình UBND 

tỉnh Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu về giá 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai; trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm 

quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại các cơ quan, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai.    

Nhập số liệu giá thị trường theo chương trình Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá 

của Bộ Tài chính và cập nhật nội dung tại phần mềm Cơ sở dữ liệu Giá tại địa 

phương. 
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Báo cáo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai cho UBND tỉnh 

và Cục quản lý Giá.        

Tổ chức họp TGV, 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 theo đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh. 

Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương 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; Tham mưu UBND tỉnh điều chuyển, thanh lý tài 

sản của các đơn vị địa phương.    

4. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp 

Trình UBND tỉnh tạm cấp kinh phí hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên cho 11 công ty lâm nghiệp năm 2021 (lần 2); Phê duyệt Kế hoạch sản xuất 

kinh doanh 5 năm (2021-2025) của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Gia Lai; 

ban hành quy chế quản lý tài chính đối với công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai. 

Tổng hợp báo cáo rà soát, xây dựng phương án xác định vốn điều lệ và nguồn 

đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy định tại khoản 21 Điều 2 Nghị định số 

140/2020/NĐ-CP của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

Rà soát, tổng hợp Quy chế tài chính của 11 công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; 

rà soát, tổng hợp Quy chế hoạt đông của Kiểm soát viên các Công ty TNHH MTV 

do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; rà soát, tổng hợp dự toán năm 2022 và giai 

đoạn 03 năm 2022-2024 các đơn vị thuộc phòng quản lý. 

Tham gia thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư một số dự án trên địa 

bàn tỉnh. 

5. Công tác Thanh tra 

Ban hành kết luận thanh tra ngân sách huyện Chư Păh năm 2020; Triển khai 

công tác thanh tra quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Gia Lai niên độ ngân sách năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 theo văn bản số 

1366/UBND-KTTH ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh.  

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 2019 

và các năm trước; Thực hiện các kết luận, kiến nghị của KTNN năm 2020. 

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

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và triển 

khai nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo chuyên đề về công tác cải cách tài chính công về 

lĩnh vực tài chính công năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022; Báo cáo kiểm 

soát thủ tục hành chính năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo tổng 

kết đánh giá công tác PCTN từ năm 2016 đến năm 2019; Báo cáo công tác bồi 

thường của Nhà nước năm 2021; Báo cáo tổng kết việc thực hiện Đề án “Tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”; Báo cáo kết 

quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2021; Báo cáo việc quản lý, sử dụng biên chế 

công chức năm 2021, phục vụ Đoàn giám sát HĐND tỉnh. 

Tiếp tục rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ 

tục hành chính về lĩnh vực tài chính. 
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Triển khai đánh giá công chức năm 2021; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 

lại cơ quan đạt chuẩn văn hóa 5 năm  giai đoạn 2017-2021.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2021 

và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 11/2021. Sở Tài chính kính báo cáo Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy Gia Lai (báo cáo); 

- UBND tỉnh Gia Lai (báo cáo); 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Dũng 
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