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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I/2021
và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/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 Quý I/2021, triển khai
nhiệm vụ công tác Quý II/2021 như sau:
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I/2021
1. Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở
Đồng chí Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo thực hiện một số
nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
- Thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 các đơn vị dự toán cấp
tỉnh, cấp huyện.
- Tổng hợp số liệu phục vụ Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực XII ngân sách
năm 2020.
- Rà soát việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII về Kiểm
toán ngân sách địa phương từ năm 2019 trở về trước.
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, đối
với các công trình, dự án bố trí từ nguồn sử dụng đất thực hiện giải ngân theo tiến độ.
- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước trong công tác kiểm soát chi thanh toán đảm
bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy
mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
- Xác định giá khởi điểm và tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất gắn liền với
quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu A, B và tổ hợp thương mại dịch vụ thuộc khu
phức hợp Đak Đoa, huyện Đak Đoa.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, giám sát tài chính năm
2020 của 11 công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; Công ty TNHH MTV Khai thác công
trình thủy lợi.
- Báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm
2020, Quý I năm 2021 của các DNNN và DN có vốn nhà nước.
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 HĐND tỉnh thông qua là 5.047 tỷ đồng.
Ước thực hiện 3 tháng đầu năm 2021 là 1.530 tỷ đồng (trong đó số thu trong
tháng 3/2020 đạt 466 tỷ đồng), đạt 33,6% dự toán Trung ương giao (1.530/4.552,3 tỷ
đồng), đạt 30,3% dự toán HĐND tỉnh giao (1.530/5.047 tỷ đồng) vượt tiến độ, tăng
25,7% so cùng kỳ (1.530/1.217,5 tỷ đồng), gồm:
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2.1. Thu nội địa: Ước thực hiện 1.517 tỷ đồng (trong đó số thu trong tháng
3/2020 đạt 460 tỷ đồng), đạt 33,4% dự toán Trung ương giao, đạt 30,1% dự toán HĐND
tỉnh giao, tăng 24,8% so với cùng kỳ (1.517/1.215,1 tỷ đồng). Thu nội địa trừ tiền sử
dụng đất và xổ số kiến thiết ước thực hiện 1.085 tỷ đồng đạt 31,9% dự toán Trung ương
giao, đạt 29,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 19,8% so với cùng kỳ.
- Các khoản thu do ngành thuế quản lý thu (bao gồm thu Xổ số kiến thiết): Ước
thực hiện 3 tháng là 1.475 tỷ đồng (trong đó số thu trong tháng 3/2020 đạt 445,9 tỷ
đồng), đạt 33,5% dự toán Trung ương giao, đạt 30,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng
25,4% so với cùng kỳ (1.475/1.176,4 tỷ đồng).
- Các khoản thu do cơ quan Tài chính quản lý: Ước thực hiện là 42 tỷ đồng, đạt
29,4% dự toán Trung ương giao (42/143 tỷ đồng), đạt 19,1% dự toán HĐND tỉnh giao
(42/219,8 tỷ đồng), tăng 8,5% so với cùng kỳ (42/38,7 tỷ đồng).
2.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Ước thực hiện là 13 tỷ đồng, đạt 106,6%
dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao (13/12,2 tỷ đồng), gấp 5 lần so cùng kỳ (13/2,4
tỷ đồng).
Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước đến 31/3/2021 của các huyện, thị xã,
thành phố:
- Dự toán thu (kể cả tiền sử dụng đất):
+ Có 07 huyện, thị xã và Văn phòng Cục thuế đạt và vượt dự toán đề ra, gồm:
Huyện Chư Păh (55,6%); Huyện Chư Prông (48,1%); Huyện Chư Pưh (47,5%); Thị xã
AyunPa (42,3%); Huyện KBang (42,2%); Huyện Đăk Đoa (30,1%); Huyện Phú Thiện
(27%); Văn phòng Cục thuế (38,3%).
+ Có 10 huyện, thị xã, thành phố chưa đạt tiến độ: Huyện Đăk Pơ (24,6%);
Huyện Đức Cơ (24,4%); Huyện Kông Chro (24%); Thị xã An Khê (22,7%); Huyện
Mang Yang (21,7%); Huyện Ia Grai (20,4%); Huyện Chư Sê (19,4%); Thành phố
Pleiku (17,3%); Huyện Krông Pa (15,5%); Huyện Ia Pa (12,8%).
- Dự toán thu (không kể tiền sử dụng đất):
+ Có 08 huyện, thị xã, thành phố và Văn phòng Cục thuế đạt và vượt dự toán đề
ra, gồm: Thị xã AyunPa (44%); Huyện Chư Pưh (42,9%); Huyện Chư Prông (42,5%);
Huyện KBang (37,5%); Huyện Chư Sê (35%); Huyện Đăk Đoa (30,8%); Thành phố
Pleiku (28,5%); Huyện Mang Yang (28,1%); Văn phòng Cục thuế (30%).
+ Có 09 huyện, thị xã chưa đạt tiến độ: Huyện Phú Thiện (25%); Huyện Chư
Păh (23,3%); Thị xã An Khê (22,3%); Huyện Đức Cơ (20%); Huyện Krông Pa
(18,9%); Huyện Kông Chro (18,4%); Huyện Đăk Pơ (16%); Huyện Ia Pa (13,8%);
Huyện Ia Grai (13,7%).
Tình hình nợ thuế đến thời điểm 31/3/2021: Tổng nợ thuế toàn ngành 785 tỷ
đồng, tăng so với 31/12/2020 là 58 tỷ đồng (7,8%): Nợ khó thu là 294 tỷ đồng, không
tăng giảm so 31/12/2020; nợ chờ xử lý 166 tỷ đồng, không tăng giảm so 31/12/2020;
nợ có khả năng thu 325 tỷ đồng, tăng 21,3%, số tuyệt đối 58 tỷ đồng. Chủ yếu do tác
động của dịch Covid - 19; các đơn vị gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh.
3. Về chi NSĐP
3.1. Tình hình triển khai dự toán chi NSĐP năm 2021: Đến nay, Sở Tài chính đã
kịp thời nhập dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021 theo quyết định của Ủy ban
nhân dân tỉnh. Kết quả cụ thể:
a) Dự toán ngân sách cấp tỉnh:
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- Vốn đầu tư phát triển: Dự toán 2.235.937 triệu đồng; đã phân bổ cấp 1 là
1.190.646 triệu đồng; dự toán còn lại chưa phân bổ là 1.045.291 triệu đồng.
+ Vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương: 1.151.410 triệu đồng; đã phân bổ
cấp 1 là 369.119 triệu đồng; dự toán còn lại chưa phân bổ là 782.291 triệu đồng, gồm:
Vốn đầu tư cân đối theo tiêu chí 144.102 triệu đồng; tiền sử dụng đất 436.089 triệu
đồng (thực hiện theo tiến độ thu); xổ số kiến thiết 152.000 triệu đồng; từ nguồn bội chi
ngân sách 50.100 triệu đồng.
+ Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ: 864.591 triệu đồng; đã
phân bổ cấp 1 là 601.591 triệu đồng; dự toán còn lại chưa phân bổ 263.000 triệu đồng.
+ Vốn nước ngoài: 219.936 triệu đồng; đã phân bổ cấp 1 là 219.936 triệu đồng.
- Nguồn kinh phí chi thường xuyên 2.632.946 triệu đồng; đã phân bổ cấp 1 là
2.441.305 triệu đồng; dự toán còn lại chưa phân bổ 191.641 triệu đồng, trong đó kinh
phí tiết kiệm 10% giữ tại ngân sách tỉnh để thực hiện cải cách tiền lương là 105.350
triệu đồng, còn lại chưa phân bổ là 86.291 triệu đồng.
- Nguồn vốn sự nghiệp trung ương bổ sung có mục tiêu: 332.273 triệu đồng; đã
phân bổ cấp 1 là 306.178 triệu đồng; Dự toán còn lại chưa phân bổ 26.095 triệu đồng,
gồm: Vốn ngoài nước theo cơ chế ghi thu ghi chi 17.360 triệu đồng; kinh phí thực hiện
nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT là 3.726 trđ, kinh phí hỗ trợ an ninh quốc phòng 5.000
triệu đồng.
Đến nay kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Trung ương
chưa phân bổ.
b) Dự toán ngân sách cấp huyện: Sở Tài chính đã thông báo mức rút dự toán bổ
sung cân đối và bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 cho UBND các
huyện, thị xã, thành phố đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm.
3.2. Tình hình thực hiện chi NSĐP 3 tháng đầu năm 2021:
Chi NSĐP 3 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện 2.791,4 tỷ đồng, đạt 23% dự
toán Trung ương giao (2.791,4/12.124,8 tỷ đồng), đạt 22% dự toán HĐND tỉnh giao
(2.791,4/12.593,5 tỷ đồng), giảm 6,3% so với cùng kỳ (2.791,4/2.980,1 tỷ đồng).
a) Các khoản chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn cân đối NSĐP: Ước thực hiện 330
tỷ đồng, bằng 16,4% dự toán Trung ương giao (330/2.017,4 tỷ đồng), đạt 14,8% dự
toán HĐND tỉnh giao (330/2.229,4 tỷ đồng), giảm 28,6% so cùng kỳ (330/462,4 tỷ
đồng).
b) Chi thường xuyên: Ước thực hiện 2.100 tỷ đồng, đạt 25,2% dự toán Trung
ương giao (2.100/8.346,7 tỷ đồng) và đạt 25,1% dự toán HĐND tỉnh giao
(2.100/8.358,6 tỷ đồng), tăng 16,9% so cùng kỳ (2.100/1.797,1 tỷ đồng).
Năm 2021 tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương
ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách để bố trí thực hiện
cải cách tiền lương, số tiền 222.494 triệu đồng (gồm: Ngân sách cấp tỉnh là 105.956
triệu đồng; Ngân sách cấp huyện là 116.538 triệu đồng).
Đã kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai các nguồn kinh phí:
- Hỗ trợ kinh phí Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị
và các huyện, thị xã, thành phố là 21.129,1 triệu đồng (các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh:
929,1 triệu đồng; các huyện, thị xã, thành phố là 20.200 triệu đồng), hiện nay, Sở Tài
chính đang phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố để
tổng hợp quyết toán quà Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trình UBND tỉnh.
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- Tạm cấp kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021, số tiền 47,229 tỷ
đồng (từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh 45,879 tỷ đồng; trung ương bổ sung có
mục tiêu 1,35 tỷ đồng); kinh phí thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng năm 2021,
số tiền 8,537 tỷ đồng; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trong vụ Đông Xuân 20192020 trên địa bàn tỉnh, số tiền 6.019,5 triệu đồng (trong đó ngân sách cấp tỉnh 2.406,58
triệu đồng); công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn
tỉnh năm 2021, số tiền 5,645 tỷ đồng; kinh phí bầu cử HĐND các cấp, số tiền 43,12 tỷ
đồng (trung ương bổ sung 12,195 tỷ đồng; ngân sách địa phương 30,925 tỷ đồng).
3.3. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia và trung ương bổ sung thực hiện
mục tiêu, nhiệm vụ: Ước thực hiện là 360 tỷ đồng đạt 23% dự toán Trung ương và
HĐND tỉnh giao (360/1.546,7 tỷ đồng), giảm 50% so với cùng kỳ (360/720,6 tỷ đồng).
Kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2021: Kinh phí hỗ trợ khắc phục
hậu quả thiên tai trong năm 2020 trên địa bàn số tiền 12,34 tỷ đồng; Kinh phí hỗ trợ
khắc phục hậu quả thiên tai (hạn hán) trong vụ Đông Xuân 2019-2020 trên địa bàn số
tiền 8,42 tỷ đồng (đã phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố.
Ước thực hiện chi ngân sách địa phương đến 31/3/2021 của các huyện, thị
xã, thành phố: Huyện KBang (30,4%); Huyện Ia Grai (29,7%); Huyện Chư Păh
(25,7%); Thị xã AyunPa (25,4%); Huyện Chư Prông (24,4%); Thị xã An Khê (21,7%);
Huyện Phú Thiện (21,6%); Huyện Đức Cơ (20,2%); Huyện Đăk Đoa (20,1%); Huyện
Kông Chro (19,2%); Thành phố Pleiku (18,9%); Huyện Đăk Pơ (18,4%); Huyện Chư
Pưh (18,1%); Huyện Mang Yang (18%); Huyện Ia Pa (17,7%); Huyện Chư Sê (17,2%);
Huyện Krông Pa (16,6%).
4. Công tác quản lý dự toán các đơn vị hành chính sự nghiệp
- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh bổ sung kinh phí: 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); hỗ trợ kinh phí xây dựng dự thảo nghị quyết chuyên đề của Tỉnh
ủy (181,71 triệu đồng); bổ sung kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng ngân sách
nhà nước đóng, hỗ trợ đóng năm 2018, 2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai (7.376
triệu đồng); hỗ trợ kinh phí cho Sở Công Thương tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa
chất năm 2021 (1.976,872 triệu đồng); 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; kinh phí cho Sở Công Thương để thanh toán kinh phí khối
lượng đã thực hiện của Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia Lai giai đoạn 20162025, định hướng đến 2035 (2.486,17 triệu đồng); kinh phí cho Sở Xây dựng để thanh
toán kinh phí thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm
2035 (tích hợp vào quy hoạch của tỉnh) (713,723 triệu đồng);
- Tổng hợp kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tổng hợp số liệu
phục vụ khảo sát kiểm toán; danh sách hỗ trợ kinh phí Tết năm 2021 và cấp tabmis
(3.613,1 triệu đồng); tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính
năm 2020; tổng hợp báo cáo nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương năm 2020; tổng hợp
số nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2020.
+ Báo cáo Bộ Tài chính kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm
2018, 2019 và trẻ em làng SOS năm 2019; 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
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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.
+ Hướng dẫn về việc sử dụng kinh phí đặc thù và nguồn kinh phí hoạt động của
Đại biểu HĐND; việc hỗ trợ kinh phí để giải quyết trợ cấp thôi việc cho viên chức.
+ 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
- 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.
- Trình UBND báo cáo Bộ Tài chính về phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển
2021 theo Thông tư 82/2017/TT-BTC (đợt 1); quyết toán dự án hoàn thành năm 2020
trên địa bàn theo Thông tư 10/2020/TT-BTC; báo cáo UBND tỉnh việc điều chỉnh
Quyết định đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo nội dung văn bản của Cục
hàng không Việt Nam.
- Đôn đốc các BQL chuyên ngành của tỉnh lập dự toán thu, chi năm 2021 để Sở
Tài chính 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; tham
gia ý kiến 38 dự án khởi công mới năm 2021; đôn đốc các chủ đầu tư triển khai thực
hiện kết luận giám sát về đầu tư công giai đoạn 2016-2020 của Thường trực HĐND
tỉnh.
- Phối hợp với các Sở: Sở NN&PTNT kiểm tra đối tượng dự án bố trí dân cư tại
huyện Phú Thiện; Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các dự án còn dư vốn 2020, kiểm tra,
xử lý tình hình thực hiện dự án: Mô hình cấp nước sạch tập trung buôn Ma Giai, xã
Đất Bằng; Sở Xây dựng đề xuất xử lý đề nghị của Huyện ủy Kbang sửa chữa khu căn
cứ Cách mạng Krong; 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 cho tỉnh; Sở Y tế báo cáo tình hình thực hiện dự án
Chăm sóc sức khỏe nhân dân theo thời gian gia hạn của Chính Phủ đến 30/6/2021.
- Phối hợp các chủ đầu tư các dự án vốn nước ngoài về việc đẩy nhanh vốn đầu
tư công theo văn bản đã cam kết; tham gia góp ý: Dự án "Phát triển các đô thị loại vừa
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai”; dự án phát triển rừng GĐ 2021-2025 theo yêu cầu của
Sở Nông nghiệp PTNT; xử lý các tồn tại, vướng mắc dự án thuỷ lợi hồ chứa nước Ia
Rtô theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp PTNT; thẩm định BC nghiên cứu khả thi dự án
nâng cấp, bổ sung trang thiết bị quan trắc môi trường GĐ 2021-2023; Dự thảo văn bản
đăng ký tham gia dự án từ nguồn vốn vay WB giai đoạn 2021-2025 cho công tác nâng
cao ATĐ và hiện đại hoá; kết quả kiểm định chất lượng công trình thủy lợi Pleikeo,
huyện Chư Sê.
- 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 theo văn bản số 15962/BTC-QLN ngày
28/12/2020; hướng dẫn Hội chữ thập đỏ lập dự án giếng sạch trao buôn do tổ chức
ASIF tài trợ.
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- 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 (đợt 1); mở mã dự án đầu tư
XDCB trên địa bàn tỉnh 91 dự án.
6. Công tác Quản lý Giá và công sản
- Trình UBND tỉnh quyết định Thành lập Hội đồng xác định giá trị còn lại của
tài sản; thanh lý xe ô tô của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đức Cơ; 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; Quyết định bán tài sản trên đất và chuyển 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 khu phức hợp Đak Đoa, tỉnh Gia Lai; xem xét, thống nhất nội dung phương
án sắp xếp, xử lý lại các cơ sở nhà, đất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tỉnh Gia
Lai; đề xuất UBND tỉnh cho phép thanh lý xe ô tô của Hội Cựu chiến binh tỉnh.
- 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; 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 Bộ Tài chính, UBND tỉnh về tình hình giá cả thị trường trước,
trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 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; tình hình xử lý đất, tài sản gắn liền với đất của Ban quản
lý rừng phòng hộ Ya Hội.
- Kiểm tra việc đề nghị tăng hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở xác định giá
khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất nằm xen kẽ trên địa bàn thành
phố Pleiku; giải trình nội dung đề nghị phê duyệt tăng hệ số điều chỉnh giá đất.
- Phối hợp với UBND các huyện, TX, TP thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về
đề nghị tăng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng
đất; thuyết minh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất các huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh; phối hợp Sở Nông nghiệp & 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 quyền sử dụng đất 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, UBND 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.
- 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
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.
- Họp hội đồng định giá taì 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; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây
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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; Thống nhất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà,
đất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh Gia Lai.
- Họp Hội đồng định giá xác định giá trị của 02 xe ô tô đã được xác lập quyền
sở hữu toàn dân để lập phương án điều chuyển; Thông báo kết quả thẩm định giá đất
cụ thể để tính tiền thuê đất của Công ty Cổ phần khoáng sản THL.
- Lấy ý kiến các thành viên Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất, BGĐ
phương án thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường
về đất khi Nhà nức thu hồi đất thực hiện Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh;
dự án Khu dân cư phát triển mới khu II nằm trong khu dân cư đường Nguyễn Chí
Thanh; Khu tái định cư xã Trà Đa, thành phố Pleiku; phương án xác định giá đất cụ
thể, hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của dự
án: Khu dân cư Trà Đa giai đoạn 2, thành phố Pleiku; thẩm định giá đất cụ thể, hệ số
điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường, hỗ trợ dự án: Chợ đầu mối, phường Iakring,
thành phố Pleiku; Quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân
cư đường Lê Thánh Tôn (Chợ đầu mối); lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định
giá đất, BGĐ về việc lấy ý kiến thẩm định phương án xác định giá đất cụ thể để tính
tiền thuê đất của Công ty Cổ phần khoáng sản THL; phương án xác định giá đất cụ thể,
hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường cho các hộ dân để thực hiện dự án Khu
dân cư Hội phú, phường Hội phú, thành phố Pleiku.
- Phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn chỉnh lại hình thức xử lý
các cơ sở nhà, đất trong phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất các huyện, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh; phối hợp Sở Y tế phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh làm rõ 1
số nội dung liên quan đến chi phí xét nghiệm và chi phí đưa đón phòng chống SARSCoV-2; 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; 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; Công an tỉnh Gia Lai đối với 04 xe ô tô do vi
phạm hành chính đã có Quyết định tịch thu của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
7. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp
- Báo cáo UBND tỉnh: Tình hình triển khai Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày
23/9/2019 của Chính phủ năm 2020; 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; 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); 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.
- 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; đánh giá hiệu quả hoạt
động và xếp loại doanh nghiệp, giám sát tài chính năm 2020; Báo cáo tài chính năm
2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021 của CTy TNHH XS kiến thiết Gia Lai; Kế hoạch
sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Công ty
TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi; 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.
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- Báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính: Góp ý 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; dự thảo
Thông tư bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính;
tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp quý III năm 2020.
- Thông báo cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày
08/10/2019 của Chính phủ giao 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; điều chỉnh, bổ sung kinh phí do tăng, giảm biên chế và các chế độ
chính sách năm 2020 đối với Sở Nông nghiệp & 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.
- Tham gia thẩm định năng lực tài chính của nhà đầu tư một số dự án trên địa
bàn tỉnh1; đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà đầu tư đăng ký thực hiện
dự án có sử dụng đất; phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 của các
chủ rừng2; hồ sơ dự toán hạng mục, công trình quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa
cháy rừng năm 2021 đối với các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng; hồ
sơ xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai.
- Trả lời về công tác sắp xếp và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
gửi Chi nhánh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam tại Đà Nẵng; xử lý đề xuất mua
xe ô tô phục vụ công tác chung của công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai; cung cấp
thông tin để xây dựng tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021;
tham gia ý kiến về khai thác, giá thành khai thác nhựa thông 3 lá.
8. Công tác Thanh tra tài chính
- Kết luận thanh tra tài chính tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương
mại tỉnh Gia Lai.
- Triển khai Thanh tra tài chính tại Sở Công thương theo kế hoạch thanh tra năm
2020 (QĐ 236/QĐ-STC ngày 29/12/2020 của Sở Tài chính).
Dự án Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng của công ty cổ phần đầu tư phát triển BETA Việt; dự án Khai thác mỏ
cát xây dựng thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; dự án công trình thủy điện Ia Grai Thượng của Công ty Cổ phần
thủy điện Ia Grai Thượng; dự án “Nhà máy sản xuất hàng công nghiệp tiêu dùng” của Công ty TNHH Sản xuất – Xuất
nhập khẩu Nhật Anh Gia Lai; dự án Nhà máy chế biến đá ốp lát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường và gạch không
nung của Công ty TNHH MTV Tiến Tường (lần 2); dự án khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp dịch vụ du lịch và
kinh doanh thương mại của Công ty cổ phần AVOMAX; khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp dịch vụ du lịch và kinh
doanh thương mại của Công ty cổ phần HIFAR; dự án Chợ đầu mối nông sản quốc tế của Công ty cổ phần hợp tác quốc
tế TKV Holdings; 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; 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 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.
2
Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơ Pai, Krông
Pa, Hà Nừng; Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly; 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; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku; Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai, Chư Sê, Ia Tul.
1
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- Về tiếp nhận xử lý và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Từ đầu năm
đến nay Sở tiếp nhận 01 đơn tố cáo. Đơn nặc danh không đủ điều kiện giải quyết và đã
xử lý lưu hồ sơ.
- Tham mưu trình UBND tỉnh 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 theo công văn số 74/VP-KTTH ngày 04/01/2021 của Văn phòng UBND
tỉnh; kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 theo công
văn 434/VP-KTTH ngày 29/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh; tổng kết 05 năm thực
hiện Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiến độ thực hiện khắc phục kiến
nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 và các năm trước.
- Tham mưu UBND tỉnh các chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực
Sở phụ trách.
- Cung cấp hồ sơ, tài liệu khắc phục kiến nghị kiểm toán năm 2019 gửi KTNN
khu vực XII; tham 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.
- Về kết quả thực hiện các kết luận của Kiểm toán nhà nước: Kết quả giám sát
theo Nghị quyết 130/NQ-NĐND ngày 16/12/2018 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát
việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước: Năm 2015 đạt 99,58%; năm 2016
đạt 99,12%; kết quả khắc phục kiến nghị kiểm toán NSĐP năm 2017 đạt 99%; năm
2018 đạt 83% và năm 2019 là 55,3%.
9. Công tác khác
- Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng trình cấp có thẩm quyền; 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.
- Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg và Quyết định
số 801/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng CBCCVC tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; 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”; 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; rà soát, thống kê,
báo cáo danh sách đối tượng 2, 3, 4 năm 2021.
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- Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai một số nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước
trong giám định tư pháp; triển khai thực hiện Kế hoạch UBND tỉnh về kê khai tài sản,
thu nhập lần đầu theo quy định của luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.
II. Chương trình công tác Quý II năm 2021
1. Công tác quản lý ngân sách và quản lý dự toán các đơn vị hành chính sự
nghiệp
- Trình UBND tỉnh phương án tự chủ tự chịu trách nhiệm cho Đài Phát thanh
truyền hình tỉnh, Trường Chính trị, Trường Cao đẳng nghề giai đoạn 2021-2023; ban
hành Nghị quyết quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật
địa phương.
- Thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 các đơn vị dự toán cấp
tỉnh, cấp huyện; cung cấp số liệu cho Đoàn kiểm toán khu vực XII về kiểm toán ngân
sách năm 2020.
- Phối hợp với các Sở ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố: khẩn
trương tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của cấp
dưới, các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 theo Chỉ thị
số 06/CT-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh về tăng cường công tác thu NSNN
trên địa bàn năm 2021.
- Phối hợp với Cục thuế tỉnh:
+ Phấn đấu thu NSNN trên địa bàn năm 2021 cho các huyện, thị xã, thành phố
và các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện; xây dựng kịch bản dự toán thu NSNN
năm 2020 do ảnh hưởng dịch Covid-19 để báo cáo Sở Tài chính, UBND tỉnh để có giải
pháp điều hành ngân sách năm 2021; chủ động thực hiện mục tiêu kép vừa phòng
chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND
tỉnh, đồng thời căn cứ diễn biến thực tế của dịch bệnh, chủ động phối hợp các đơn vị
liên quan xây dựng kịch bản thu ngân sách phù hợp để tham mưu UBND trong việc
chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ NSĐP; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao đất,
đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất nhằm khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất đai để bảo
đảm dự toán đã được giao.
+ Tăng cường công tác quản lý nợ, thu hồi nợ đọng thuế nhằm phấn đấu giảm
tỷ lệ nợ thuế dưới 5% so tổng thu NSNN; thực hiện giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ năm
2021 cho các Chi cục Thuế và các phòng thuộc cơ quan Cục Thuế và tiếp tục thực hiện
các biện pháp thu hồi nợ đọng, xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc
hội.
+ Thực hiện có hiệu quả thanh tra thuế, kiểm tra thuế nhằm xử lý, truy thu kịp
thời vào ngân sách các khoản phải thu; tăng cường rà soát khai thác nguồn thu từ các
dự án đầu tư (như: điện gió, điện mặt trời, thủy điện,…) đối với các đơn vị cung cấp,
lắp ráp máy móc thiết bị & xây dựng dự án.
- Đôn đốc các tổ chức, cá nhân nộp kịp thời vào ngân sách các khoản phải thu
sau kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước và thanh tra, kiểm tra thuế.
+ Tăng cường công tác giám sát hồ sơ khai thuế các doanh nghiệp trọng điểm,
doanh nghiệp lớn để đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách; thực hiện thông báo, đôn đốc
người nộp thuế nộp tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thủy điện
đợt 1 năm 2021 trong tháng 5/2021.
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- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, đối
với các công trình, dự án bố trí từ nguồn sử dụng đất thực hiện giải ngân theo tiến độ.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công
lập, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện tốt Chương trình hành động số 64CTr/TU ngày 05/6/2018 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý,
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã định
hướng, lộ trình và nội dung sắp xếp trong từng cơ quan, từng lĩnh vực sự nghiệp.
- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước trong công tác kiểm soát chi thanh toán đảm
bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy
mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công khai, minh bạch
việc sử dụng NSNN, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn theo đúng quy định
của pháp luật; siết chặt kỷ luật tài khóa, ngân sách; quản lý chặt chẽ các khoản chi
NSNN theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn kịp thời, đúng kế hoạch dự toán
được giao.
2. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
- Thẩm tra trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án thuộc tỉnh
quản lý, kiểm tra tình hình phê duyệt quyệt quyết toán dự án hoàn thành của các huyện,
TX, TP.
- Triển khai quán triệt các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án và các đơn vị trực
thuộc thực hiện nghiêm việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn
thành theo quy định. Kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức
tư vấn đầu tư xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về nghiệm thu, lập
hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán hợp đồng và quyết toán
dự án hoàn thành theo quy định.
- Thực hiện việc kiện toàn, chấn chỉnh hoạt động của bộ phận làm công tác quyết
toán vốn đầu tư dự án hoàn thành tại đơn vị mình; nâng cao chất lượng cho các cán bộ
làm công tác quyết toán dự án hoàn thành, tăng cường các biện pháp nâng cao hiệu
suất làm việc đảm bảo công tác quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ.
- Tập trung, ưu tiên giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công
tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đề nghị của Chủ đầu tư (nếu có),
trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo kịp thời cấp quyết định đầu tư để xem xét,
xử lý.
- Thẩm tra nguồn và khả năng cân đối vốn của các dự án ĐTXDCB tránh tình
trạng gây nợ đọng XDCB.
- Mở mã dự án đầu tư và nhập kinh phí phân bổ vốn cho các dự án để chủ đầu
tư kịp thời thanh toán vốn cho dự án.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư đề xuất UBND tỉnh các vấn đề liên quan
đến quản lý dự án các dự án ĐTXDCB trên địa bàn tỉnh.
3. Công tác Quản lý Giá và công sản
- Đề xuất UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021; 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; Quyết định
thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 08/6/2011 ban hành giá dịch vụ xe ra
vào bến xe ô tô trên địa bàn 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.
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- Khảo sát và Cung cấp thông tin về giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; tham
gia hội đồng định giá tài sản của Tòa án nhân dân tỉnh.
- Cập nhật nội dung tại phần mềm Cơ sở dữ liệu Giá tại địa phương.
- Tổ chức họp Tổ giúp việc, Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất kiểm tra
hồ sơ thẩm định phương án xác định giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất của các
đơn vị, địa phương.
- Xác định giá khởi điểm và tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất gắn liền với
quyền sử dụng đất thực hiện dự án Khu A, B và tổ hợp thương mại dịch vụ thuộc khu
phức hợp Đak Đoa, huyện Đak Đoa.
4. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thẩm định Quyết toán kinh phí hỗ trợ bảo
vệ diện tích rừng tự nhiên của các Công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác gỗ năm
2019 theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ;
Rà soát, thẩm định hồ sơ Quyết toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy
lợi năm 2020; Quyết toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người
dân tộc thiểu số năm 2020; trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại
doanh nghiệp, giám sát tài chính năm 2020 của 11 công ty TNHH MTV Lâm nghiệp;
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi.
- Báo cáo UBND tỉnh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2020, Quý I năm 2021 của các DNNN và DN có vốn nhà nước.
- Thẩm định quyết toán kinh phí năm 2020 của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh,
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, 22 Ban quản lý rừng phòng hộ.
- Đôn đốc các đơn vị gửi dữ liệu báo cáo tài chính doanh nghiệp năm 2020 thông
qua việc truy cập vào hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp trên website
của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày
31/12/2015 của Bộ Tài chính.
- Tham gia thẩm định năng lực tài chính của các nhà đầu tư dự án trên địa bàn
tỉnh.
5. Công tác Thanh tra
- Tiếp tục triển khai thanh tra tài chính theo kế hoạch thanh tra năm 2021;
- 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;
- Tiếp tục đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo KTNN khu vực XII và UBND
tỉnh về kết quả thực hiện khắc phục kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm
2019 và các năm trước.
6. Công tác khác
- Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg và Quyết định
số 801/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi
dưỡng CBCCVC tỉnh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.
- Trình UBND tỉnh quyết định miễn nhiệm giám định viên tư pháp theo quy
định.
- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2021 theo quy định.
- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn
2019-2021.
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- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kê khai tài sản lần đầu của Sở Tài chính
cho Thanh tra tỉnh theo dõi quản lý.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I/2021 và một
số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/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
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