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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02/2021
và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2021
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 02/2021, triển
khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2021 như sau:
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 năm 2021
1. Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở
Trong tháng 3/2021, Đồng chí Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở tập trung chỉ
đạo các phòng thuộc Sở thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tổng hợp các số liệu để cung cấp phục vụ Đoàn Kiểm toán ngân sách năm 2020.
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về Kiểm
toán ngân sách địa phương năm 2019 trở về trước.
- Đôn đốc các đơn vị dự toán nộp Quyết toán ngân sách năm 2020.
- Tổng hợp báo cáo nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương năm 2020.
- Tổng hợp kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.
2. Về thu ngân sách
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 28/02/2021 là
1.052,1 tỷ đồng (riêng ước thực hiện đến ngày 28/02/2021 là 414 tỷ đồng), đạt 23,1%
(1.052,1/4.552,3 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 20,8% (1.052,1/5.047
tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 25,4% (1.052,1/838,8 tỷ đồng) so với
cùng kỳ. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 252,6 tỷ đồng (riêng ước thực hiện đến ngày
28/02/2021 là 95,2 tỷ đồng), đạt 25,3% (252,6/1.000 tỷ đồng) so với dự toán Trung
ương giao, bằng 21,1% (252,6/1.200 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng
53,7% (252,6/164,3 tỷ đồng) so với cùng kỳ.
- Các khoản thu cân đối do ngành thuế quản lý (bao gồm xổ số kiến thiết) là
1.022,9 tỷ đồng (Ước thực hiện đến ngày 28/02/2021 là 399,9 tỷ đồng), đạt 23,3%
(1.022,9/4.397,1 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 21,2% (1.022,9/4.815
tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 26,6% (1.022,9/807,7 tỷ đồng) so với
cùng kỳ.
- Các khoản thu do cơ quan tài chính quản lý là 24,3 tỷ đồng (riêng ước thực
hiện đến ngày 28/02/2021 là 12,9 tỷ đồng), đạt 17% (24,3/143 tỷ đồng) so với dự toán
Trung ương giao, đạt 11% (24,3/219,8 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm
19,1% (24,3/30 tỷ đồng) so với cùng kỳ.
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- Các khoản thu do Hải quan ước thực hiện là 5 tỷ đồng (riêng ước thực hiện đến
ngày 28/02/2021 là 1,2 tỷ đồng), đạt 41% (5/12,2 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương
và dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 316% (5/1,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ.
3. Về chi ngân sách địa phương
Chi ngân sách địa phương ước thực hiện đến ngày 28/02/2021 là 2.492,6 tỷ đồng
(riêng ước thực hiện trong tháng 02/2021 đến ngày 28/02/2021 là 1.177,8 tỷ đồng),
bằng 20,6% (2.492,6/12.124,9 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 19,8%
(2.492,6/12.593,5 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 23,8%
(2.492,6/2.013,9 tỷ đồng) so với cùng kỳ.
Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện đến ngày 28/02/2021 là 120,9 tỷ đồng (riêng
ước thực hiện trong tháng 02/2021 đến ngày 28/02/2021 là 53,7 tỷ đồng), bằng 6%
(120,9/2.017,4 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 5,4% (120,9/2.229,4 tỷ
đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 67,3% (120,9/369,2 tỷ đồng) so cùng kỳ.
Chi thường xuyên: Ước thực hiện đến ngày 28/02/2021 là 1.976,5 tỷ đồng (riêng
ước thực hiện trong tháng 02/2021 đến ngày 28/02/2021 là 813,9 tỷ đồng), bằng 23,7%
(1.976,5/8.346,7 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 23,6% (1.976,5/8.358,6
tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 59,8% (1.976,5/1.236,9 tỷ đồng) so cùng
kỳ.
4. Công tác quản lý dự toán các đơn vị hành chính sự nghiệp
- Báo cáo UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ cho người tham gia phòng, chống dịch
Covid-19 và người bị cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung nhân dịp Tết Nguyên đán
Tân Sửu năm 2021; Xin chủ trương về chính sách hỗ trợ cho người dân nằm trong khu
vực phong tỏa cách ly để phòng, chống dịch Covid-19; đề xuất UBND tỉnh xin chủ
trương HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ cho người tham gia phòng, chống dịch Covid-19
và người bị cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
năm 2021.
- Tham gia ý kiến đối với dự thảo kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc
gia giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Gia Lai; góp ý văn bản tham mưu UBND tỉnh triển
khai Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban
hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; dự thảo
đề cương xây dựng Kế hoạch xuất khẩu hàng hóa tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025.
- Trả lời Văn phòng HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí để giải quyết trợ cấp thôi việc
cho viên chức; tham gia ý kiến việc tổ chức, sắp xếp lại Trường Cao đẳng sư phạm Gia
Lai.
- Trình UBND tỉnh tạm cấp kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 năm
2021 (lần 2) với số tiền là 19.153 triệu đồng; 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 2020 do không phát sinh mới
mã nguồn 27, với số tiền là 9.612.510.000 đồng; giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn
2021-2023 cho Ban quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh.
- Báo cáo UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày
08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong
thời gian cách ly y tế, Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về chi
hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên đán năm
Tân Sửu 2021.
5. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
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- Thực hiện điều chỉnh tăng giảm Kế hoạch vốn 2020 trên hệ thống Tabmis để
các chủ đầu tư kịp thời thanh toán theo Quyết định điều chỉnh vốn của UBND tỉnh;
phối hợp các chủ đầu tư các dự án vốn nước ngoài đẩy nhanh vốn đầu tư công.
- Báo cáo UBND tỉnh việc điều chỉnh Quyết định đã phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành theo nội dung văn bản Cục hàng không Việt Nam; tình hình thực hiện dự
án Chăm sóc sức khỏe nhân dân theo thời gian gia hạn của Chính phủ đến 30/6/2021.
- Đôn đốc các BQL chuyên ngành của tỉnh lập dự toán thu, chi năm 2021 để Sở
thẩm tra trình UBND tỉnh phê duyệt; đôn đốc các huyện, TX, TP thực hiện công tác
quyết toán dự án hoàn đúng với thời gian quy định của.
- Tham gia ý kiến 38 dự án khởi công mới năm 2021; kiểm tra, rà soát các công
trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đăng ký nhu cầu hỗ
trợ trên địa bàn tỉnh; kiểm tra đối tượng dự án bố trí dân cư tại huyện Phú Thiện; góp
ý dự án "Phát triển các đô thị loại vừa - thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; xử lý các tồn
tại, vướng mắc dự án thuỷ lợi hồ chứa nước Ia Rtô; dự án phát triển rừng giai đoạn
2021-2025.
- Đề xuất UBND tỉnh cho ứng vốn 2 dự án còn thiếu nguồn sổ xố kiến thiết; phối
hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án còn dư vốn 2020 đề xuất UBND tỉnh
hướng xử lý.
- 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.
6. Công tác Quản lý Giá và Công sản
- Báo cáo nhanh cho Bộ Tài chính và UBND tỉnh về tình hình giá cả thị trường
trước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; báo cáo UBND
tỉnh về việc xử lý đất, tài sản gắn liền với dất của Ban quản lý rừng phòng hộ Ya Hội.
- Đề nghị UBND thành phố Pleiku phối hợp với đơn vị tư vấn định giá đất hoàn
chỉnh lại hồ sơ phương án xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền
bồi thường thuộc dự án Khu dân cư Hội Phú, phường Hội Phú, thành phố Pleiku.
- Tiếp tục đề nghị Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham
gia ý kiến Quyết định của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt giá khởi điểm
đối với Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ (Trung tâm hội nghị, khách sạn, dịch vụ
nghỉ dưỡng) thuộc Khu phức hợp Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
- Báo cáo Cục Quản lý Công sản 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.
- Hướng dẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ia Grai xử lý tài sản bị chôn,
giấu, bị vùi lấp, chìm đắm xác lập quyền sở hữu toàn dân và đề nghị Phòng Tài chính
Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện gửi toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài
sản bị chôn giấu, bị vùi lấp, chìm đắm (đá Bazan cục).
- Đề xuất UBND tỉnh cho phép thanh lý xe ô tô của Hội Cựu chiến binh tỉnh;
phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện
nội dung xử lý xe ô tô của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh.
- Triển khai thực hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc - Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá Trung ương về định hướng công tác
điều hành giá năm 2021; thẩm định phương án giá sản phẩm dịch vụ khác năm 2021.
- Tổng hợp và trình UBND tỉnh về phương án tổng thể việc sắp xếp lại, xử lý
nhà, đất của các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc tỉnh để
xem xem, phê duyệt phương án.
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7. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp
- Trình UBND tỉnh về việc giao kế hoạch tài chính và quản lý KTCT thủy lợi
năm 2021 cho Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Gia Lai năm 2021; báo cáo UBND
tỉnh về việc đề xuất triển khai Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự
nghiệp công lập thành công ty cổ phần; báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính tình hình
tái cơ cấu doanh nghiệp quý III năm 2020.
- Tham gia ý kiến dự thảo bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày
24/10/2012 của Bộ Tài chính; tham gia thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư dự
án Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai của Công ty TNHH Bệnh viện Hùng Vương Gia
Lai; Khai thác mỏ cát xây dựng xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai của
Công ty cổ phần Đại Ngàn Gia Lai (lần 2); dự án Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Phú
Thiện của Công ty TNHH gạch Tuynel Phú Thiện; các dự án Trang trại chăn nuôi heo
Hòa Phát Hai, Ba, Bốn, Năm của các công ty TNHH Hòa Phát Hai, Ba, Bốn, Năm;
Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 của Ban quản lý rừng phòng
hộ Chư A Thai, Đức Cơ, Ya Hội, Ia Puch, Nam Sông Ba, Bắc An Khê, Ia Grai, Nam
Phú Nhơn, Ia Meur, Xã Nam; của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ka Nak, Kông
H’de; khai thác, giá thành khai thác nhựa thông 3 lá.
- Thông báo cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày
08/10/2019 của Chính phủ cho Vườn quốc gia Kon Ka Kinh; tạm cấp ngân sách tỉnh
cho các công ty lâm nghiệp thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng do tỉnh giao
năm 2021.
- Triển khai thực hiện Thông tư số 114/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 của Bộ
Tài chính; hướng dẫn xử lý các khoản nợ của Hợp tác xã ngừng hoạt động; cung cấp
thông tin để xây dựng tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.
- Xử lý đề xuất mua xe ô tô phục vụ công tác chung của công ty TNHH Xổ số
kiến thiết Gia Lai.
- Đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước báo cáo tài chính năm 2020 và thực hiện
kiểm toán độc lập theo quy định; báo cáo quyết toán về kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch
vụ công ích thủy lợi năm 2020 và kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị có sử dụng lao động
là người đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020; rà soát, thẩm định Báo cáo quyết toán
năm 2020 của Công ty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai.
- Tổng hợp số liệu, cung cấp thông tin lập kế hoạch Kiểm toán Ngân sách địa
phương năm 2020.
8. Công tác Thanh tra tài chính
- Trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2021 của tỉnh; Báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện Luật Thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020;
- Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra tại Trung Tâm khuyến công và Xúc tiến
thương mại tỉnh Gia Lai;
- Tiếp tục triển khai công tác thanh tra tại Sở Công thương theo kế hoạch thanh
tra năm 2020 (QĐ 236/QĐ-STC ngày 29/12/2020 của Sở Tài chính); phối hợp với các
Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổng hợp khắc phục kiến nghị của Kiểm toán Nhà
nước khu vực XII về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020 và các năm trước;
- Tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tham
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gia cùng tổ giám định tư pháp về tài chính đối với vụ việc theo Quyết định trưng cầu
của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.
9. Công tác khác
- Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng trình cấp có thẩm quyền khen; công nhận hết thời
gian tập sự cho 03 công chức trúng tuyển năm 2018 (nghỉ thai sản trong thời gian tập
sự).
- Tổng hợp tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC của tỉnh về lĩnh vực tài chính
công.
- Thẩm định chấm điểm chỉ số CCHC năm 2020 của các Sở, ban ngành, UBND
các huyện, thị xã, thành phố.
- Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật tại Sở Tài chính năm 2021, Kế
hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021; Kế hoạch công tác pháp chế và xây dựng
VBQPPL năm 2021.
- Lập danh mục văn bản QPPL quy định chi tiết Luật, Nghị quyết của Quốc hội
khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10.
- Báo cáo chất lượng số lượng, đội ngũ cán bộ công chức của Sở năm 2020; Báo
cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ năm 2020; Báo cáo số liệu phục vụ xây dựng
nghị quyết nâng cao chất lượng đội ngũ CB các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ.
II. Chương trình công tác tháng 02 năm 2021
1. Công tác quản lý ngân sách và quản lý dự toán các đơn vị hành chính sự
nghiệp
- Có văn bản đôn đốc các đơn vị dự toán nộp Quyết toán ngân sách năm 2020.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn về việc triển khai phần mềm hệ thống thông tin tài
chính đơn vị hành chính sự nghiệp.
- Tổng hợp báo cáo nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương năm 2020.
- Cung cấp số liệu Kiểm toán ngân sách năm 2020.
- Tổng hợp số liệu rà soát các chính sách an sinh xã hội từ năm 2017 đến năm
2019.
2. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
- Trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát
triển 2021; tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
- Nhập vốn cho tất cả các dự án chuyển tiếp từ nguồn vốn cân đối NSĐP và vốn
trung ương theo Quyết định giao vốn của UBND tỉnh; hướng dẫn các chủ đầu tư rà
soát các hoạt động chi để thanh toán thuế đối với các dự án đã ký hiệp định vay nước
ngoài; triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn
2021-2025 trên địa bàn tỉnh; tham gia ý kiến thẩm định BC nghiên cứu khả thi dự án
nâng cấp, bổ sung trang thiết bị quan trắc môi trường GĐ 2021-2023.
- Phối hợp với Sở Xây dựng Đề xuất xử lý đề nghị của Huyện ủy Kbang sửa chữa
khu căn cứ (Cách mạng tại xã Krong); phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông
nghiệp &PTNT kiểm tra các địa phương có các dự án khẩn cấp trình UBND tỉnh triển
khai, lựa chọn đầu tư từ nguồn vốn 120 tỷ đồng Chính phủ hỗ trợ theo Quyết định số
118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư kiểm tra, xử lý tình hình thực hiện dự án:
Mô hình cấp nước sạch tập trung buôn Ma Giai, xã Đất Bằng; việc chậm hợp đồng
mua xe cứu thương thuộc dự án Đầu tư trang thiết bị bệnh viện tuyến tỉnh;
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- 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
- Khảo sát và cung cấp thông tin về giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.
- Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản công tỉnh Gia Lai năm 2020.
- Tham gia hội đồng định giá tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh.
- Thông báo bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng
đất thực hiện dự án Khu tổ hợp Thương mại dịch vụ thuộc khu phức hợp Đak Đoa.
- Trình UBND tỉnh quyết định thay thế Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND
ngày19/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa
bàn tỉnh Gia Lai
4. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp
- Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2021 các Công ty TNHH
MTV Lâm nghiệp; giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021 cho Công ty TNHH Xổ
số kiến thiết Gia Lai.
- Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của
Chính phủ; Thẩm định Báo cáo quyết toán năm 2020 của Công ty TNHH xổ số kiến
thiết Gia Lai, trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố kiểm tra hiện trạng, đề
xuất xử lý đề nghị sơn lại mặt ngoài, mặt cổng, tường rào của Công ty TNHH Xổ số
kiến thiết Gia Lai, báo cáo UBND tỉnh.
- Tham gia thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư dự án khu công nghiệp
công nghệ cao kết hợp dịch vụ du lịch và kinh doanh thương mại của Công ty cổ phần
AVOMAX; dự án Chợ đầu mối nông sản quốc tế của Công ty cổ phần hợp tác quốc tế
TKV Holdings.
- Tham gia góp ý dự thảo Đề cương chi tiết Đề án phát triển lâm nghiệp theo
hướng bền vững, tăng cường sinh kế và nâng cao độ che phủ rừng, thích ứng với biến
đổi khí hậu tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2030.
- Tổng hợp các ý kiến tham gia dự thảo Thông tư quy định cơ chế tài chính thực
hiện Chương trình Quốc gia doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
hàng hóa 2021-2030; dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính
và xác định giá trị doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo Nghị
định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, báo cáo UBND tỉnh và
Bộ Tài chính.
5. Công tác Thanh tra
- Tiếp tục triển khai công tác thanh tra tại Sở Công thương tỉnh Gia Lai;
- 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 và các năm trước;
- Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 theo nội dung
giám sát tại công văn 391/VP-KTTH ngày 27/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh;
- 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.
6. Công tác khác
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- Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 17/02/2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,
chống tham nhũng, lãng phí”.
- Triển khai khen thưởng trong phòng chống dịch covid; Báo cáo tổng kết chiến
lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện công ước
liên hợp quốc về chống tham nhũng;
- Triển khai một số nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước trong giám định tư pháp;
- Tham gia góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung Quyết định số 26/20218/QĐ-UBND
về công tác nội vụ.
- Ban hành kế hoạch quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO
9001:2015 năm 2021.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02/2021 và một
số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2021, 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 Sở;
- Lưu: VT.

Nguyễn Anh Dũng

7

