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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01/2021
và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2021
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 01/2021, triển
khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2021 như sau:
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2021
1. Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở
Trong tháng 02/2021, 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:
- Xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 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 Bộ Tài chính.
- Triển khai 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; Tham gia thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư một số dự án trên
địa bàn tỉnh.
- Triển khai cấp phát kinh phí hỗ trợ tết Nguyên đán năm 2021.
- 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.
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 31/01/2021 là
553,7 tỷ đồng, đạt 12,2% (553,7/4.552,3 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, đạt
11% (553,7/5.047 tỷ đồng) so với dự toán HĐND giao, tăng 14,6% (553,7/483,3 tỷ
đồng) so với cùng kỳ. Trong đó: Thu tiền sử dụng đất: 80 tỷ đồng, đạt 8% (80/1.000
tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, bằng 6,7% (80/1.200 tỷ đồng) so với dự toán
HĐND tỉnh giao, đạt 100% (80/80 tỷ đồng) so với cùng kỳ.
- Các khoản thu cân đối do ngành thuế quản lý (bao gồm xổ số kiến thiết) là 538
tỷ đồng, đạt 12,2% (538/4.397,1 tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, đạt 11,2%
(538/4.815 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,3% (538/470,8 tỷ đồng)
so với cùng kỳ.
- Các khoản thu do cơ quan tài chính quản lý là 12 tỷ đồng, đạt 8,4% (12/143
tỷ đồng) so với dự toán trung ương giao, đạt 5,5% (12/219,8 tỷ đồng) so với dự toán
HĐND tỉnh giao, tăng 1,3% (12/11,8 tỷ đồng) so với cùng kỳ.
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- Các khoản thu do Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum ước thực hiện là 3,7 tỷ
đồng, đạt 30,3% (3,7/12,2 tỷ đồng) so với dự toán trung ương và dự toán HĐND tỉnh
giao, tăng 477,7% (3,7/0,6 tỷ đồng) so với cùng kỳ.
2. Về chi ngân sách địa phương
Chi ngân sách địa phương ước thực hiện đến ngày 31/01/2021 là 1.254,4 tỷ đồng,
bằng 10,3% (1.254,4/12.124,9 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 10%
(1.254,4/12.593,5 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 0,6%
(1.254,4/1.261,4 tỷ đồng) so với cùng kỳ.
- Chi đầu tư phát triển: Ước thực hiện đến ngày 31/01/2021 là 33,3 tỷ đồng, bằng
1,7% (33,3/2.017,4 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 1,5% (33,3/2.229,4
tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 70,2% (33,3/111,9 tỷ đồng) so cùng
kỳ.
- Chi thường xuyên: Ước thực hiện đến ngày 31/01/2021 là 1.142,2 tỷ đồng, bằng
13,7% (1.142,2/8.346,7 tỷ đồng) so với dự toán Trung ương giao, đạt 13,7%
(1.142,2/8.358,6 tỷ đồng) so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12% (1.142,2/1.019,4
tỷ đồng) so cùng kỳ.
4. Công tác quản lý dự toán các đơn vị hành chính sự nghiệp
- Tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số
64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008; dự thảo kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo giai
đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; có ý kiến kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ
em dưới 06 tuổi và trẻ em làng SOS; nguồn vốn nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp,
bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2023.
- Cung cấp số liệu kinh phí hoạt động xúc tiến đầu tư giai đoạn 2015-2020; bổ
sung kinh phí đào tạo sau đại học cho các đơn vị; tổng hợp kinh phí thực hiện chính
sách tinh giản biên chế; số liệu phục vụ công tác khảo sát Kiểm toán Nhà nước.
- Đề xuất hỗ trợ kinh phí xây dựng dự thảo nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy
(181,71 triệu đồng); trình UBND tỉnh trích 30% từ các khoản thu hồi phát hiện qua
công tác thanh tra đã nộp vào NSNN (185,190 triệu đồng); bổ sung kinh phí thực hiện
nhiệm vụ quan trắc môi trường năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (782,180 triệu
đồng); Báo cáo UBND tỉnh về việc đề xuất triển khai Thông tư số 113/2020/TT-BTC
ngày 30/12/2020 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và
quyết toán kinh phí cho thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội
địa.
- Tổng hợp danh sách hỗ trợ kinh phí Tết năm 2021 và cấp tabmis (3.613,1 triệu
đồng); cung cấp số liệu về Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh Gia
Lai năm 2020; tổng hợp Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
về tài chính năm 2020.
5. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
- 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.
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- 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
- Sở đã triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày
21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý, điều hành và
bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh; phối hợp các
huyện, thị xã, thành phố thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc đề nghị tăng hệ
số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất.
- Kiểm tra lại việc đề nghị tăng hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở xác định
giá khởi điểm đấu giá QSD đất đối với 06 lô đất nằm xen kẽ trên địa bàn thành phố
Pleiku.
- Làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành
phố Pleiku, Trường Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam- Chi nhánh Gia Lai kiểm tra, thống nhất số liệu diện tích đất đưa vào phương
án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tại Gia
Lai.
- Báo cáo Bộ Tài chính (Cục quản lý công sản) về việc tổng hợp ý kiến đánh giá
việc triển khai thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài
chính; Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các
đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Đak Đoa có ý kiến đối với
hồ sơ thiết kế đo đếm, thống kê khối lượng gỗ rừng trồng để làm căn cứ xác định giá
khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất và đấu giá QSDĐ theo hình thức cho thuê đất
trả tiền hàng năm để thực hiện Dự án Khu tổ hợp thương mại dịch vụ; Phối hợp với
các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Ủy ban
nhân dân huyện Chư Sê, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Chư Sê
kiểm tra nội dung kiến nghị của Công ty TNHH MTV Nguyễn Hiệu liên quan đến
việc xử lý tài sản trên đất để thực hiện Dự án Nhà hàng, tiệc cưới Karaoke trên địa
bàn huyện Chư Sê; phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thuyết minh
phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; phối hợp
các Sở ,ban, ngành, đoàn thể tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy
định việc quản lý, sử dụng nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước.
- Trình UBND tỉnh phương án sắp xếp, xử lý lại các cơ sở nhà, đất của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam tại tỉnh Gia Lai; Quyết định bán tài sản trên đất và chuyển
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nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức duy nhất tham gia đấu giá để thực hiện dự án
Khu A- Khu Biệt thự nhà ở thuộc khu phức hợp tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.
- Họp hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự xác định giá
trị hư hỏng của 01 xe ô tô và 01 xe mô tô tại thời điểm ngày 08/8/2020; xác định giá
trị 05 xe ô tô tại thời điểm ngày 01/12/2020.
- Làm việc với Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan về việc kiểm tra và nắm
tình hình thực hiện công tác quản lý, điều hành giá năm 2020; tình hình tổ chức triển
khai thực hiện công tác bình ổn giá dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.
7. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp
- Trình UBND tỉnh 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; Kế hoạch công tác của
Chủ tịch và Kiểm soát viên năm 2021 các công ty TNHH do nhà nước nắm giữ 100%
vốn điều lệ.
- Báo cáo UBND tỉnh triển khai Nghị định số 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn
vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Kết quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp trong năm 2020 và đề xuất kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước
vào doanh nghiệp trong năm 2020 (triển khai thực hiện trong năm 2021); Về việc đề
nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí năm 2021 và cấp bổ sung kinh phí năm 2018 theo
Quyết định số 2242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Thông báo điều chỉnh, bổ sung kinh phí do tăng, giảm biên chế và các chế độ
chính sách năm 2020 đối với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Vườn quốc
gia Kon Ka Kinh; phân bổ cấp phát dự toán năm 2021 cho các BQL RPH, Vườn quốc
gia Kon Ka Kinh và các doanh nghiệp, công ty TNHH MTV Lâm nghiệp có hỗ trợ
kinh phí trong năm 2021; thẩm định kinh phí tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2021.
- 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 của Công ty cổ phần Đại Ngàn Gia
Lai (lần 2); dự án Trung tâm Thương mại Sense City Pleiku của Công ty TNHH MTV
Thương mại dịch vụ Sài Gòn – Pleiku (lần 2); dự án “Nhà máy sản xuất hàng công
nghiệp tiêu dùng” của Công ty Cổ phần Phát triển Kinh doanh Thăng Long; dự án
“Văn phòng làm việc và kinh doanh hàng miễn thuế” của Công ty Cổ phần thương
mại miễn thuế Lệ Thanh Gia Lai; Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021
- 2030 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku; Ban quản lý rừng phòng hộ Ia
Rsai, Chư Sê, Ia Tul; tổng hợp kinh phí hỗ trợ tết nguyên đán năm 2021 của các Ban
quản lý rừng.
8. Công tác Thanh tra tài chính
- Báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước;
tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020; Báo cáo Bộ Tài chính và
UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 149/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về số lợi
bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào ngân sách
nhà nước.
- Ban hành Kết luận thanh tra tại Trung Tâm khuyến công và Xúc tiến thương
mại tỉnh Gia Lai; công bố quyết định và tiến hành thanh tra tại Sở Công thương theo
kế hoạch thanh tra năm 2020 (Quyết định số 236/QĐ-STC ngày 29/12/2020 của Sở
Tài chính).
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- 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 về trước; đôn đốc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và
công ty TNHH 100% vốn Nhà nước gửi báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2020.
- Báo cáo Thanh tra tỉnh về tình hình sử dụng, cấp thẻ đối với công chức thanh
tra và đăng ký dự thi nâng ngạch thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp; trả lời
đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Hùng về tiền đền bù, hỗ trợ tài sản trên đất khi bị
thu hồi.
9. Công tác khác
- Báo cáo đánh giá Bộ chỉ số việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một
cửa; Báo cáo vị trí việc làm theo NĐ 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế;
báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo danh
sách công chức được bổ nhiệm và danh sách công chức bị kỷ luật năm 2020; Báo cáo
tiến độ thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh năm 2020.
- Ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền CCHC, kiểm
soát TTHC năm 2021; kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, công tác theo
dõi thi hành pháp luật; công tác pháp chế và công tác xây dựng thi hành pháp luật; Kế
hoạch phòng chống tham nhũng; Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân
vận chính quyền.
- Thẩm định, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2020 của các Sở ban ngành, UBND
các huyện, TX, TP; bình xét thi đua khen thưởng.
- Báo cáo đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Gia Lai và sơ
kết 03 năm triển khai Kế hoạch số 1857/KH-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh,
gửi Sở Tư pháp; kết quả rà soát VBQPPL năm 2020.
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
- Tổng hợp báo cáo tổng kết chiến lược Quốc gia PCTN và Kế hoạch thực hiện
công ước Phòng chống tham nhũng.
- 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.
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
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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;
- 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
- Báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh về giá thị trường tháng 01/2021 và báo
cáo tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau tết Tân sửu trên địa bàn tỉnh Gia
Lai; 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 TGV HĐTĐBGĐ tỉnh về việc kiểm tra hồ sơ thẩm định phương án hệ số
điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án:
Đường dây 500 KV Dốc Sỏi- Pleiku 2, đoạn qua huyện Ia Grai.
- Cập nhật số liệu vào phần mềm tài sản công tỉnh Gia Lai; tham gia hội đồng
định giá tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh.
4. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp
- Trình UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021 cho Công ty
TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai; báo cáo UBND tỉnh và Bộ tài chính tình hình tái cơ
cấu doanh nghiệp quý III năm 2020 ; Báo cáo Bộ Tài chính tham gia góp ý dự thảo
Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và
quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp của các Sở, ngành, đơn vị.
- Triển khai 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; Tham gia thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư một số dự án trên
địa bàn tỉnh.
- Rà soát, đôn đốc các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp xây dựng kế hoạch tài
chính 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 lập Báo cáo tài chính năm 2020 và thực
hiện kiểm toán độc lập; 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.
5. Công tác Thanh tra
- Tiếp tục triển khai công tác thanh tra tại Sở Công thương tỉnh Gia Lai.
- Trình UBND tỉnh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
năm 2021.
- 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 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 chính xác, đúng thời
hạn, đúng pháp luật.
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6. 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).
- Tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh
Gia Lai giai đoạn 2021-2025, gửi Sở Nội vụ.
- 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.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01/2021 và một
số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2021, 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 (theo dõi);
- Lưu: VT.

Nguyễn Anh Dũng
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