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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7/2020
và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2020
Thực hiện Công văn số 04-HD/VPTU ngày 25/12/2019 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc
Hướng dẫn 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 7/2020, triển khai nhiệm vụ công
tác tháng 8/2020 như sau:
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2020
1. Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở
Trong tháng 7/2020, Đồng chí Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo
các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm sau:
- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về ban hành Nghị quyết Quy định nội
dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh
Gia Lai.
- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về điều chỉnh Nghị quyết quy định mức
chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Tham mưu Báo cáo UBND tỉnh phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm,
dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019; quyết toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao
động là người dân tộc thiểu số năm 2019 theo Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg và Thông tư
số 58/2017/TT-BTC.
- Tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng xe ô tô phục
vụ công tác chung của các cơ quan cấp huyện; báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà
nước.
- Về công tác tổ chức: rà soát bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo các phòng đã hết thời
hạn bổ nhiệm lại theo đúng quy định.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu và khắc
phục kiến nghị về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 trở về trước; rà soát, thuyết
minh, giải trình số liệu kiểm toán ngân sách năm 2019.
- Cung cấp thông tin số liệu xây dựng đề án kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm giai
đoạn 2021 - 2025.
- Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán năm 2019; tổng hợp dự toán thu, chi ngân
sách nhà nước năm 2021.
2. Về thu ngân sách
Trong năm 2020, Trung ương giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4.570 tỷ đồng. Dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là 5.200 tỷ đồng.
Tổng thu ngân sách trên địa bàn và tổng các khoản thu cân đối ước thực hiện đến ngày
31/7/2020 là 2.429,9 tỷ đồng (ước thực hiện đến ngày 31/7/2020 là 380,4 tỷ đồng), đạt 53,2%
(2.429,9/4.570 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, đạt 46,7% (2.429,9/5.200 tỷ đồng)
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so với dự toán HĐND giao, bằng 90,6% (2.429,9/2.683,1 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Trong đó:
Thu tiền sử dụng đất: 522,4 tỷ đồng (ước đến ngày 31/7/2020 là 120 tỷ đồng), đạt 104,5%
(522,4/500 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, bằng 48,5% (522,4/1.078 tỷ đồng) so với
dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 122,5% (522,4/426,4 tỷ đồng) so với cùng kỳ.
- Các khoản thu cân đối do ngành thuế quản lý (bao gồm xổ số kiến thiết) là: 2.338,9
tỷ đồng (ước đến ngày 31/7/2020 là 368,3 tỷ đồng), đạt 53,6% (2.338,9/4.366 tỷ đồng) so với
dự toán trung ương giao, đạt 47% (2.338,9/4.981 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao,
bằng 91,1% (2.338,9/2.568 tỷ đồng) so với cùng kỳ.
- Các khoản thu do cơ quan tài chính quản lý là 86,5 tỷ đồng (ước đến ngày 31/7/2020
là 11,9 tỷ đồng), đạt 49,7% (86,5/174 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, đạt 45,8%
(86,5/189 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 100,5% (86,5/86,1 tỷ đồng) so với
cùng kỳ.
- Các khoản thu do Hải quan thực hiện là 4,6 tỷ đồng (ước đến ngày 31/7/2020 là 0,2
tỷ đồng), đạt 15,2% (4,6/30 tỷ đồng) so với dự toán trung ương và dự toán HĐND tỉnh giao,
bằng 15,7% (4,6/28,9 tỷ đồng) so với cùng kỳ.
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước đến 31/7/2020 của các huyện, thị xã, thành
phố:
+ Dự toán thu (kể cả tiền sử dụng đất)
Có 11 huyện, thị xã đạt và vượt dự toán đề ra, gồm: Huyện Kông Chro (79,6%); Huyện
Đăk Pơ (78,3%); Thị xã AyunPa (75,3%); Huyện Mang Yang (72,4%); Huyện Krông Pa
(71,6%); Huyện Phú Thiện (70,2%); Huyện Ia Grai (69,5%); Huyện Chư Prông (68,3%);
Huyện KBang (67,6%); Huyện IaPa (65,8%); Thị xã An Khê (59,1%);
Có 07 cơ quan, đơn vị chưa đạt tiến độ: Huyện Chư Păh (53,8%); Huyện Chư Sê
(53,2%); Huyện Đức Cơ (52%); Văn phòng Cục (48,3%); Thành phố Pleiku (43,7%); Huyện
Chư Pưh (31,4%); Huyện Đăk Đoa (19%).
+ Dự toán thu (không kể cả tiền sử dụng đất)
Có 09 huyện, thị xã đạt và vượt dự toán đề ra, gồm: Huyện Chư Prông (82,5%); Huyện
Chư Sê (72,9%); Huyện KBang (72%); Huyện Chư Pưh (71,2%); Huyện Kông Chro (68,4%);
Huyện IaPa (63,9%); Huyện Phú Thiện (63,4%); Huyện Đăk Pơ (62,9%); Thị xã AyunPa
(60,7%);
Có 09 huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng Cục chưa đạt tiến độ: Huyện Chư Păh
(58%); Huyện Mang Yang (55,6%); Huyện Đức Cơ (54,3%); Huyện Krông Pa (51,3%); Thị
xã An Khê (48,8%); Huyện Đăk Đoa (48,5%); Văn phòng Cục (48,3%); Huyện Ia Grai
(38,8%); Thành phố Pleiku (37,8%).
3. Về chi ngân sách địa phương: Chi ngân sách địa phương ước thực hiện đến ngày
31/7/2020 là 7.197 tỷ đồng (ước đến ngày 31/7/2020 là 1.028,1 tỷ đồng), bằng 55,7% so với
dự toán Trung ương giao (7.197/12.923,2 tỷ đồng), đạt 52,8% so với dự toán Hội đồng nhân
dân tỉnh giao (7.197/13.633,2 tỷ đồng), tăng 10,1% so với cùng kỳ (7.197/6.534,4 tỷ đồng).
- Chi thường xuyên: ước thực hiện đến ngày 31/7/2020 là 4.879,4 tỷ đồng (ước đến
ngày 31/7/2020 là 697,1 tỷ đồng), bằng 56,4% so với dự toán Trung ương giao
(4.879,4/8.658,8 tỷ đồng), đạt 58% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao
(4.879,4/8.412,8 tỷ đồng), tăng 3,6% so cùng kỳ (4.879,4/4.712 tỷ đồng).
- Chi đầu tư phát triển: ước thực hiện đến ngày 31/7/2020 là 1.025,5 tỷ đồng (ước đến
ngày 31/7/2020 là 146,5 tỷ đồng), bằng 66,3% so với dự toán Trung ương giao
(1.025,5/1.546,2 tỷ đồng), đạt 47,8% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao
(1.025,5/2.144,2 tỷ đồng), tăng 24,5% so cùng kỳ (1.025,5/823,6 tỷ đồng).
4. Công tác quản lý dự toán các đơn vị hành chính sự nghiệp
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- Báo cáo UBND tỉnh về kinh phí cho các đại biểu tham dự Đại hội lần thứ VIII, Hội
Văn nghệ dân gian Việt Nam; hoàn chỉnh, bổ sung báo cáo danh mục đơn vị sự nghiệp công
lập chuyển thành Công ty cổ phần.
- Trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho Ban Tôn giáo để mời cơm kỷ niệm 65 năm
ngày truyền thống ngành QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo (21.000.000 đồng); bổ sung kinh phí
thiếu hụt lương, phụ cấp và các khoản đóng góp năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
(5.684.364.569 đồng); kinh phí thực hiện hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên
địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh cấp kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai để tổ
chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước (245.500.000 đồng;
bổ sung kinh phí bồi dưỡng quốc phòng an ninh chức sắc nhà tu hành các tôn giáo năm 2020
(76.019.000 đồng).
- Tham gia ý kiến về phương án phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu
Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn năm 2020; thẩm định, xét duyệt
quyết toán năm 2019 (đã xét duyệt 30/51 đơn vị).
5. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
- Tham gia góp ý nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư XDCB cho cấp
huyện; danh mục đầu tư trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2021-2025; các dự án ổn định dân cư
giai đoạn 2021-2025; dự án thủy điện Ia Hao huyện Phú Thiện.
- Cung cấp số liệu và làm việc với Tổ Kiểm toán Nhà nước khu vực XII; giải trình
việc bố trí nguồn sử dụng đất dự án đầu tư trang thiết bị bệnh viện tuyến tỉnh.
- Mở mã dự án đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh 1.860 dự án; thực hiện công tác quyết
toán dự án hoàn thành 32 dự án với giá trị đề nghị quyết 501,141 tỷ đồng, giá trị phê duyệt
quyết toán 499,965 tỷ đồng, giá trị giảm trừ qua công tác quyết toán 1,176 tỷ đồng.
6. Công tác Quản lý Giá và Công sản
- Họp Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất để kiểm tra phương án giá đất cụ thể,
hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ thực hiện dự án Khu dân cư Hội Phú,
phường Hội Phú, thành phố Pleiku; kiểm tra hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất cụ
thể để tính tiền thuê đất của Công ty Cổ phần Gia Lai CTC; kiểm tra hồ sơ phương án xác
định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực
hiện hạng mục: Công viên cây xanh ven hồ thị trấn, thuộc dự án: Quy hoạch chi tiết khu dân
cư ven hồ, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai; mời họp các Sở, ngành đơn vị
liên quan kiểm tra, báo cáo nội dung đề nghị điều chuyển tài sản trên đất và giao đất cho Sư
đoàn 2 - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ở xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; triển khai phương
án sắp xếp cơ sở nhà, đất của Trung tâm pháp y và Trường trung cấp y tế.
- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua xe ô tô ép và vận chuyển
rác phục vụ công tác môi trường và đô thị của huyện Đak Pơ, thị xã Ayun Pa.
- Trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công đối với 01 cơ sở
nhà, đất của Trung tâm kiểm soát bệnh tật; phương án xử lý tang vật là vật tư y tế do Đồn
Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ thanh tịch thu. Xin chủ trương bố trí trụ sở làm việc Trung
tâm pháp y và sắp xếp nhà, đất Trường Trung cấp y tế.
- Tham gia Hội đồng định giá tài sản theo đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh; tổ công tác
về xử lý, sắp xếp nhà đất của BIDV trên địa bàn tỉnh Gia Lai; phối hợp cùng Nhà thầu thi
công tổ chức khóa tập huấn phần mềm Cơ sở dữ liệu giá tại địa phương; Sở Tài chính chủ trì,
phối hợp với Sở Tư pháp, UBND huyện Chư Sê, UBND huyện Chư Prông về việc thanh lý
tài sản công thuộc UBND huyện Chư Sê và Chư Prông và rà soát các văn bản của tỉnh về
việc quản lý, sử dụng tài sản công;
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- Báo cáo tình hình giá cả thị trường 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh; tham gia ý
kiến về Chứng thư định giá đất, Chứng thư thẩm định giá tài sản khi thực hiện dự án Khu BKhu Biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, huyện Đak Đoa; về hồ sơ tính tiền cấp
quyền khai thác tài nguyên nước.
- Có ý kiến việc trồng rừng thay thế, Dịch vụ môi trường rừng khi bán đấu giá tài sản
trên đất (cây Thông 3 lá) và Quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu B – Khu Biệt thự nhà ở
thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, huyện Đak Đoa; Việc mua xe ô tô chuyên dùng cho 02 Hạt
kiểm lâm: Kbang, Krông Pa; kiểm tra, báo cáo và đề xuất nội dung đề nghị điều chuyển tài
sản trên đất và giao đất cho Sư đoàn 2 –Bộ tư lệnh Quân khu 5 ở xã Song An, thị xã An Khê;
điều chuyển tài sản là Hệ thống thu nước sinh hoạt của UBND huyện Ia Pa giao cho Công ty
TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Gia Lai quản lý, sử dụng.
7. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp
- Báo cáo Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2019 của
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; báo cáo UBND tỉnh về tình hình tài chính và kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước; về việc niêm yết, đăng
ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; Quyết
toán kinh phí năm 2019 Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng
- Trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích
thủy lợi năm 2019; quyết toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân
tộc thiểu số năm 2019, điều chỉnh dự toán năm 2020 và dự toán năm 2021; Quyết toán kinh
phí thực hiện Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ năm
2019; đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, giám sát tài chính năm 2019
của 11 công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh
Gia Lai.
- Tổng hợp báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ; tham gia góp ý bổ
sung kế hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025; tổng hợp dự toán ngân sách
nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2021-2023;
tổng hợp số liệu, tài liệu phục vụ kiểm toán ngân sách năm 2019 và phục vụ số liệu cho đoàn
kiểm toán tại Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.
8. Công tác Thanh tra tài chính
- Về công tác thanh tra: Thu thập thông tin, tài liệu đối với các đơn vị được thanh tra
theo kế hoạch thanh tra tài chính năm 2020;
- Về tiếp nhận xử lý và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong tháng 7/2020
Sở Tài chính không nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo;
- Theo dõi tổng hợp Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 của các
đơn vị;
- Báo cáo UBND tỉnh các nội dung đối với công tác thanh tra việc thực hiện nguồn vốn
Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi; tiến độ thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà
nước (Báo cáo số 117/BC-STC ngày 14/7/2020 của Sở Tài chính).
9. Công tác khác
- Triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ thi tuyển dụng công chức năm 2020;
- Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; triển khai đánh giá bộ chỉ số phòng chống
tham nhũng của tỉnh; báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020; báo
cáo thống kê công tác tư pháp, báo cáo kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
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- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình
mới; Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2020.
II. Chương trình công tác tháng 8 năm 2020
1. Công tác quản lý ngân sách và quản lý dự toán các đơn vị hành chính sự nghiệp
- Tiếp tục thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019.
- Tổng hợp dự toán năm 2021; dự toán 3 năm 2021-2023; dự toán 5 năm 2021-2025.
- Tổng hợp giải trình các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII về kiểm toán
ngân sách nhà nước năm 2019.
2. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình UBND tỉnh về số vốn đối ứng chênh
lệch giữa kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính 2020; báo cáo UBND tỉnh về Chủ đầu tư
đề nghị thay đổi số lượng các trường và địa điểm cung cấp thiết bị của dự án dạy học ngoại
ngữ giai đoạn 2016-2020.
- Báo cáo UBND tỉnh về đề nghị cấp kinh phí dự án hỗ trợ nông nghiệp nông dân nông
thôn của UBND huyện Ia Pa.
- Tham gia ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư mới Thống Nhất,
đường Yết Kiêu; hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao của
Công ty TNHH nông nghiệp SEC; tham gia ý kiến về các hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư
dự án Nhà máy điện gió Yang Trung, Chơ Long, Ia Bang 1,...
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của cấp
huyện, cấp xã theo văn bản của Bộ Tài chính; tình hình giải ngân các dự án vốn nước ngoài
để nắm bắt kịp thời nguyên nhân giải ngân chậm; phối hợp với các huyện, TX,TP, các chủ
đầu tư tuyến tỉnh về tình hình quyết toán dự án hoàn thành toàn bộ các dự án trong kế hoạch
trung hạn 2016-2020.
- Kiểm tra tình hình quản lý vận hành dự án hệ thống nước sinh hoạt xã Hbông huyện
Chư Sê.
- Rà soát các dự án thiếu trong Nghị quyết của HĐND để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch
vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020; 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
- Cập nhật nội dung phần mềm Cơ sở dữ liệu giá tại địa phương.
- Tổ chức họp Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất, Ban giám định kiểm tra hồ sơ
thẩm định phương án xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất của các đơn vị.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở ,ngành, đơn vị họp 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.
- Trình UBND tỉnh về việc điều chuyển, thanh lý tài sản của các đơn vị địa phương.
- Tổng hợp báo cáo về việc quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ
quan cấp huyện.
- Tham gia Hội đồng định giá theo đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh; tham gia Tổ công
tác về xử lý, sắp xếp nhà đất của BIDV trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
4. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp
- Tham gia thẩm định kế hoạch quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng giai
đoạn 2021-2025 cho các đơn vị chủ rừng tại Chi cục Kiểm lâm.
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- Báo cáo UBND tỉnh về tổng hợp, đánh giá giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020
của các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước.
- Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
6 tháng đầu năm 2020 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước theo
Thông tư số 219/2015/TT-BTC.
5. Công tác Thanh tra
- Tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy trình,
không để đơn thư tồn đọng.
- 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 về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 và các năm
trước.
- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 và
các năm trước theo quyết định 64/QĐ-KV XII ngày 18/6/2020 của KTNN Khu vực XII về
việc kiểm tra kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2019 tại tỉnh Gia Lai.
- Báo cáo gửi Thanh tra Bộ Tài chính đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, tổng kết
khó khăn vướng mắc, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 82/2012/NĐ-CP
ngày 9/10/2012 của Chính phủ.
- Triển khai Thanh tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo theo Thông báo kết luận số 79/TBVP ngày 17/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện
Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn
2016-2020(mục 4).
6. Công tác khác
- Triển khai thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015.
- Tổng hợp báo cáo tài liệu lưu trữ tồn đọng của sở (từ năm 2016 trở về trước).
- Triển khai dự toán và đấu thầu chỉnh lý tài liệu năm 2020.
- Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Kết luận 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí
thư TW Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước.
- Triển khai rà soát văn bản vi phạm pháp luật và xử lý kết quả rà soát
- Triển khai đánh giá quá trình tập sự của công chức được tuyển dụng năm 2018, để làm
thủ tục công nhận thời gian hết tập sự.
- Rà soát cán bộ đủ điều kiện, đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tài
chính”, trình Bộ Tài chính.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7/2020 và một số
nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2020, Sở Tài chính kính báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ
đạo./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Tỉnh ủy Gia Lai (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, các PGĐ (theo dõi);
- Lưu: VT.
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