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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2022 

và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 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 01/2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2022 như 

sau:  

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 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. 

Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương mua xe ô tô; 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; bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Gia Lai. 

Chỉ đạo và ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý tài chính ngân 

sách năm 2020 tại huyện Chư Păh; ban hành Quyết định thu hồi tiền về Công tác 

quản lý tài chính ngân sách năm 2020 tại huyện Chư Păh; 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. 

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 quyết định điều chỉnh phần vốn nhà nước 

của Công ty  TNHH MTV Cà phê Gia Lai tại thời điểm chính thức chuyển thành 

Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai; phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu 

tư phát triển năm 2022 của công ty TNHH MTV Khai thác công trình đô thị Gia 

Lai. 
2. Kết quả thực hiện chính trị tháng 01 năm 2022 
2.1. Công tác quản lý tài chính - ngân sách 

2.1.1. Về thu NSNN trên địa bàn 
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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 31/01/2022 

là 638,3 tỷ đồng, đạt 11,8% (638,3/5.415 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương 

giao, đạt 11% (638,3/5.827 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tương 

đương (638,3/638,1 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 75 

tỷ đồng, đạt 6,8% (75/1.100 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, bằng 5% 

(75/1.500 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 52,3% (75/157,4 tỷ 

đồng) so với cùng kỳ.  

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

611,7 tỷ, đạt 12,6% (611,7/4.849 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 

11,6% (611,7/5.257 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 0,9% 

(611,7/623 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 

Các khoản thu do cơ quan tài chính quản lý là 17,1 tỷ, đạt 10,3% (17,1/166 

tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 10,1% (17,1/170 tỷ đồng) so với dự 

toán HĐND tỉnh giao, tăng 50,9% (17,1/11,4 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 

Các khoản thu do Hải quan ước thực hiện là 9,5 tỷ đồng, đạt 2,4% (9,5/400 

tỷ đồng) so với dự toán Trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 150,9% 

(9,5/3,8 tỷ đồng) so với cùng kỳ. 
2.1.2. Về chi NSĐP 

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện đến ngày 31/01/2022 là 700,9 tỷ 

đồng  bằng 5,4% (700,9/13.022,9 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 

5,2% (700,9/13.433,9 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 53,3% (700,9/ 

1.315 tỷ đồng) so với cùng kỳ.  

Chi thường xuyên: Ước thực hiện đến ngày 31/01/2022 là 700,9 tỷ đồng, đạt 

7,4% (700,9/9.434,7 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 7,4% 

(700,9/9.428,5 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao,  giảm 39,7% (700,9/ 

1.163 tỷ đồng) so cùng kỳ.  

2.2. Công tác quản lý các đơn vị hành chính sự nghiệp 

 Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về tài chính năm 2021; tổng kết 05 năm thực hiện Chương trình số 

38-CTr/TU ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo UBND về việc 

tham mưu 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 bổ sung kinh 

phí sửa chữa xe ô tô Mitsubishi, biển kiểm soát 81B-1457 của Văn phòng UBND 

tỉnh (205.327.000 đồng).  

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

Trình UBND tỉnh Báo cáo về tình hình quyết toán dự án hoàn thành trên địa 

bàn tỉnh; Báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư công tác phân bổ vốn kế 

hoạch năm 2022;  Báo cáo việc thực hiện các dự án đầu tư thuộc ngân sách nhà 
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nước trên địa bàn tỉnh; tình hình công khai dự toán năm 2022; thẩm định dự toán 

thu, chi quản lý dự án năm 2022 của Ban Quản lý các dự án đầy tư xây dựng tỉnh 

trình UBND tỉnh phê duyệt; nhập tabmis kế hoạch vốn theo Quyết định của 

UBND tỉnh cho các dự án đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn TW, CĐNSĐP; mở 

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

hoàn thành dự án, giá trị chủ đầu tư đề nghị 97.357.174.147 đ, giá trị đề nghị 

quyết toán 97.150.973.015 đ, Giá trị giảm trừ 206.201.132 đ. 

 Phối  hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh trình tự, cơ sở 

pháp lý để thực hiện điều chỉnh các gói thầu thuộc dự án hồ chứa nước Tầu Dầu 

2; hoàn thiện hồ sơ xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi các tuyến kênh N33, 

N33-1, VC12 thuộc công trình thủy lợi; phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư báo 

cáo UBND tỉnh trình tự, cơ sở pháp lý để thực hiện điều chỉnh các gói thầu thuộc 

dự án hồ chứa nước Ia Rtô.  

 Kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án Đường nội thị Kbang; tổng hợp 

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; kết quả triển khai Quyết định 

26/2016/QĐ-UBND về hỗ trợ đầu tư. .         

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; điều chuyển, thanh lý 

xe ô tô của các cơ quan, đơn vị, địa phương; 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; 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; trình bổ sung hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; trình UBND tỉnh ban hành hệ 

số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 

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 tình hình giá 

thị trường tháng 01/2022; 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 kiểm tra, khảo sát việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 

(bổ sung); thẩm định bổ sung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về hệ số điều 

chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn thị xã Ayun Pa. 

Tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ xét 

nghiệm SARS-CoV-2; tham gia ý kiến hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước; góp ý dự thảo quyết định quy định điều kiện tách thửa, điều kiện 

hợp thửa trên địa bàn tỉnh Gia Lai.  
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2.5. Công tác Thanh tra tài chính  

  Phối hợp các Sở có liên quan báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị về hoàn 

thiện cơ chế chính sách do KTNN kiến nghị giai đoạn 2016-2020 (Công văn số 

4285/STC-TTr ngày 21/12/2021 của Sở Tài chính); đôn đốc Sở Giáo dục và Sở 

Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị về hoàn thiện cơ chế chính sách do 

KTNN kiến nghị giai đoạn 2016-2020 (lần 2) (Văn bản số 4329/STC-TTr ngày 

24/12/2021 của Sở Tài chính); triển khai khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu 

phục vụ công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh; triển khai các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng, ban hành 

Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2021-2025 trên cơ sở thực hiện Quyết định 

số 1168/QĐ-UBND ban hành Chương trình Chương trình THTK, CLP giai đoạn 

2021-2025 của tỉnh Gia Lai (Văn bản số 63/STC-TTr ngày 07/01/2022 của Sở 

Tài chính). 

Dự thảo Biên bản thanh tra tài chính tại Sở Giao thông Vận tải; ban hành 

Kết luận thanh tra về Công tác quản lý tài chính ngân sách năm 2020 tại huyện 

Chư Păh (số 613/KL-STC ngày 27/12/2021 của Sở Tài chính); ban hành Quyết 

định thu hồi tiền (theo Kết luận thanh tra số 613/KL-STC ngày 27/12/2021 của 

Sở Tài chính Gia Lai) về Công tác quản lý tài chính ngân sách năm 2020 tại 

huyện Chư Păh. 

 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 (Văn bản số 4395/STC-

TTr ngày 29/12/2021 của Sở Tài chính); Báo cáo UBND tỉnh số liệu phục vụ 

Đoàn Giám sát Quốc hội của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương (Văn bản số 

20/STC-TTr ngày 05/01/2022, Văn bản số 61/STC-TTr ngày 07/01/2022; Văn 

bản số 08/BC-STC ngày 17/01/2022; Văn bản số 10/BC-STC ngày 19/01/2022; 

Văn bản số 289/STC-TTr ngày 25/01/2022 của Sở Tài chính); Báo cáo kết quả 

xử lý kỷ luật sau thanh tra, kiểm toán theo chỉ thị số 33/2008/CTTTg ngày 

20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 236/STC-TTr ngày 23/01/2022 

của Sở Tài chính); 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).  

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. 

2.6. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp 

Trình 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 quyết định điều chỉnh phần vốn nhà nước của Công ty  

TNHH MTV Cà phê Gia Lai tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ 
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phần Cà phê Gia Lai; phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát 

triển năm 2022 của công ty TNHH MTV Khai thác công trình đô thị Gia Lai. 

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; xác nhận năng lực tài chính của 

Công ty TNHH MTV Phí Ngọc Đạo. 

Tham gia ý kiến dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp 

tác xã giai đoạn 2021-2025. 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 103/2019/NQ-HĐND; 

phương án tính toán và xác định các yếu tố khách quan được loại trừ do dịch 

Covid-19 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai; báo cáo theo 

dõi phương án sản xuất kinh doanh, sử dụng đất, sử dụng lao động, hỗ trợ, đền 

bù tài sản trên đất cho các hộ dân nhận khoán của Công ty CP Cà phê Gia Lai; 

triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022; Triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 2196/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

Gia Lai về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Trả lời Văn bản số 18/CT-TCKT ngày 10/01/2022 của Công ty TNHH MTV 

Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai về việc cung cấp số tài khoản để chuyển 

tiền lương của Kiểm soát viên; Trả lời về việc phương án tính toán và xác định 

các yếu tố khách quan được loại trừ do dịch Covid-19 của Công ty TNHH MTV 

xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai. 

Đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo 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.  

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

 Xây dựng dự thảo Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Tài chính 

năm 2022; ban hành các Kế hoạch: phòng, chống tham nhũng năm 2022; triển 

khai công tác pháp chế và công tác văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; kế 

hoạch cải cách hành chính; kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính 

năm 2022; kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022,… 

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

01 năm 2022; Báo cáo kê khai tài sản thu nhặp tài sản năm 2021; Báo cáo công 

tác thi đua - khen thưởng năm 2021 gửi Khối thi đua các Sở, ngành tổng hợp; 

cung cấp tài liệu kiểm chứng đánh giá Bộ Chỉ số CCHC năm 2021 của Sở Tài 

chính; tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 của tỉnh (lĩnh vực tài chính 

công). 

Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thi đua khen thưởng, trình UBND tỉnh tặng Bằng 

khen; thẩm định chấm điểm bộ chỉ số cách cách hành chính năm 2021 của các 

Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

II. Chương trình công tác tháng 02 năm 2022 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 
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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 và ban hành thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC, ứng 

dụng CNTT vào công tác chuyên môn, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 

của tỉnh để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định về cơ 

chế, thủ tục không còn phù hợp. 

 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.  

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. 

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 hướng dẫn thực hiện 

dự toán 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. 

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 CĐT. 

2.3. Công tác Quản lý Giá và công sản 

Báo cáo UBND tỉnh Gia Lai và Cục quản lý Giá (Bộ Tài chính) về tình hình 

giá cả thị trường trước, trong và sau tết Tân sửu trên địa bàn 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.  

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 2020. 

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. 

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; tiếp nhận và tham mưu Hội đồng định giá tố tụng 

hình sự, phối hợp với các đơn vị tiến hành khảo sát, thu thập thông tin, tổ chức 
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thẩm định và tham mưu cho lãnh đạo Sở thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình 

sự do các cơ quan tố tụng yêu cầu theo quy định.  

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá bán buôn nước sạch 

do Công ty Cổ phần cấp nước Sài Gòn - Pleiku cung cấp trên địa bàn thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai. 

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

2.4. Công tác Thanh tra tài chính 

Tiếp tục dự thảo Biên bản thanh tra tài chính tại Sở Giao thông Vận tải; tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh các nội dung, số liệu phục vụ Đoàn Giám sát Quốc hội 

theo Văn bản số 4511/UBND-KTTH ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh; 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. 

Tổng hợp kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 trình UBND 

tỉnh báo cáo Bộ Tài chính. 

Tiếp tục phối hợp với các 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. 

2.5. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp 

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành 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. 

Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình đô thị Gia Lai và Công ty TNHH MTV Xổ số 

kiến thiết Gia Lai.  

Tổng hợp, rà soát Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp 

và giám sát tài chính năm 2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Gia 

Lai. 

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 

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

Xây dựng dự thảo Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý về xử lý 

vi phạm hành chính năm 2022 của Sở Tài chính. 

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

khen. 

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

02 năm 2022. 

Xây dựng Kế hoạch Tổ chức các phong trào thi đua năm 2022; kế hoạch 

kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 tại các phòng thuộc Sở. 

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

khai công tác xây dựng văn bản QPPL năm 2022.  
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Tiếp tục tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 của tỉnh (lĩnh vực 

tài chính công); thẩm định chấm điểm bộ chỉ số cách cách hành chính năm 2021 

của các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND tỉnh. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 

2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2022. Sở Tài chính kính báo 

cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:  
- Tỉnh ủy; 

-  UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, P.TH. 
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