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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng
và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019
Thực hiện Công văn số 456-CV/TU ngày 08/8/2016 của Tỉnh ủy Gia Lai về việc
thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm
vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019 như
sau:
I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2019
1. Hoạt động của Lãnh đạo Sở: Đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc Sở tập
trung chỉ đạo các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm, như sau:
- Đến ngày 20/9/2019 Sở Tài chính đã tham gia 675 cuộc họp Bộ Tài chính, Tỉnh
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triệu tập mời và chủ trì 380 cuộc họp theo chỉ đạo của Bộ Tài
chính, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
- Riêng trong tháng 9 Sở Tài chính đã tham dự các cuộc họp của Bộ Tài
chính và các ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh gồm:
+ Tham gia luyện tập tổng hợp nội dung vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực
phòng thủ tỉnh năm 2019, tại Bộ CHQS tỉnh.
+ Dự họp nghe báo cáo kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình hợp tác xã kiểu mới
(tại huyện Phú Thiện) và mô hình Nông hội (tại thị xã An Khê), tại trụ sở UBND tỉnh.
+ Sở tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019.
+ Dự họp về việc triển khai các nội dung của Kế hoạch tổng thể "Ngày Cà phê
Việt Nam" lần thứ 3-năm 2019, tại UBND tỉnh.
+ Dự buổi làm việc với Đoàn công tác do Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình ThiênNguyên viện trưởng viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng
Chính phủ.
+ Dự buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,
tại UBND tỉnh.
+ Dự họp thẩm tra tờ trình 1890/TTr-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về
việc điều chỉnh nội dung chi của Công an tỉnh, tại HĐND tỉnh.
+ Dự kỳ họp thứ Mười (bất thường), HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bất thường).
+ Dự họp báo cáo đề xuất xử lý một số nguồn kinh phí.
+ Dự họp Tiểu ban Nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ
2020 – 2025, tại Tỉnh ủy.
+ Dự họp Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan báo cáo việc rà
soát tổng thể các kết luận, kiến nghị về thanh tra, kiểm toán và các kết luận của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về KT-XH, tại UBND tỉnh.
+ Dự chương trình “ Đêm hội trăng rằm” năm 2019, tại Nhà thiếu nhi tỉnh.
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+ Dự Hội nghị trực tuyến " Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay
ưu đãi nước ngoài năm 2019", tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.
+ Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị định 26, tại Bộ CHQS tỉnh.
+ Dự cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án kêu gọi đầu tư trọng
điểm trên địa bàn tỉnh, tại UBND tỉnh.
+ Dự họp Tổ giúp việc về nội dung kinh tế - xã hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, tại UBND tỉnh.
+ Tham gia giảng dạy lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước - Ngạch chuyên
viên chính – Khóa 15 (2019), tại Trường Chính trị tỉnh.
+ Dự họp về việc tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2019; tình hình xây
dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế tập thể và sắp xếp đổi mới, phát triển nâng cao hiệu
quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp, tại UBND tỉnh.
+ Tham gia đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản
lý, sử dụng đất đai tại đô thị, tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
+ Dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước về thông báo dự thảo Báo cáo
kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018, chuyên đề công tác quản lý, sử dụng đất
của các công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và đất đai tại đô thị giai đoạn
2014-2018 của tỉnh, tại UBND tỉnh.
+ Dự cuộc họp nghe báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn
Ia Kha, huyện Ia Grai và thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tại UBND tỉnh.
+ Dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương, tại UBND tỉnh.
+ Dự Hội nghị tập huấn, phổ biến Nghị định số 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử
dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công
trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao, tại Thừa Thiên Huế.
+ Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác của BCĐ một số nhiệm vụ giải pháp về
công tác CCHC tại UBND tỉnh.
+ Dự Lễ Tổng kết hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên tỉnh Gia Lai
năm 2019, tại Tỉnh đoàn.
+ Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong
Y tế, tại UBND tỉnh.
- Trong tháng 9 Sở đã chủ trì các cuộc họp theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh
và Bộ Tài chính:
+ Họp để thẩm định phương án xác định hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi
thường, hỗ trợ đối với các loại đất bị ảnh hưởng của dự án: Đường dây 500 kV Dốc SỏiPleiku 2 (đoạn qua địa bàn huyện Chư Păh) và phương án giá đất tại Dự án xây dựng sân
Golf; Phương án Giá đất và tài sản gắn liền với đất tại dự án khu A- Khu biệt thự nhà ở
thuộc khu phức hợp huyện Đăk Đoa.
+ Họp đề xuất việc ủy quyền bổ sung đấu giá tài sản gắn liền với đất cho UBND
huyện Đak Đoa.
+ Họp về việc kiểm tra đánh giá hiện trạng, giá trị còn lại thực tế và tổ chức bàn
giao nhà, đất tại số 58 Tăng Bạc Hổ, Phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku.
+ Họp thống nhất phương án di dời phòng bán vé máy bay tại số 55, đường Quang
Trung, thành phố pleiku để bàn giao mặt bằng triển khai dự án Khu tháp đôi, khách sạn,
trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp.
+ Họp xác định giá trị còn lại tài sản gắn liền với đất của Công ty Cổ phần Sách
và Thiết bị trường học Gia Lai.
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+ Họp thẩm định Phương án giá tiêu thụ nước sạch đô thị của Đội Công trình
giao thông và Dịch vụ đô thị huyện Đức Cơ.
+ Họp xác định hệ số điều chỉnh giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu
giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất khu quy hoạch giao thông mở
rộng khu dân cư khu vực ao nước hoang, tổ dân phố 01 và thửa đất số 152 tờ bản đồ
25A đương Hùng Vương, tổ dân phố 4, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa.
+ Họp kiểm tra nội dung, báo cáo và đề nghị của Sở TN&MT về kết quả kiểm tra
hợp đồng cho thuê tài sản.
+ Họp giải quyết đơn đề nghị xem xét của ông Nguyễn Danh Dũng.
+ Họp về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Giống
vật nuôi và Trung tâm nghiên cứu Giống cây trồng giai đoạn 2019-2021.
+ Họp thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất của Công ty cổ
phần chè Bàu Cạn và Công ty cổ phần chè Biển Hồ.
2. Kết quả ước thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm
Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
Trong năm 2019, Trung ương giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4.503,6 tỷ đồng, tăng 13% so với Dự toán năm 2018 (4.503,6/3.983 tỷ đồng). Dự toán
được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua là 4.905 tỷ đồng.
Ước thực hiện thu 9 tháng đầu năm 2019 là 3.387,1 tỷ đồng (ước thực hiện tháng
9 là 404,1 tỷ đồng) đạt 75,2% dự toán Trung ương giao (3.387,1/4.503,6 tỷ đồng), đạt
69,1% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.387,1/4.905 tỷ đồng), tăng 1,4% so cùng
kỳ (3.387,1/3.341,2 tỷ đồng).
Ước thực hiện cả năm đạt 4.908 tỷ đồng, đạt 109% so với Trung ương giao
(4.908/4.503,6 tỷ đồng), đạt 100% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao
(4.908/4.905 tỷ đồng), tăng 8,9% so với cùng kỳ (4.908/4.508,5 tỷ đồng).
3. Về chi ngân sách địa phương
Dự ước số chi ngân sách địa phương thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 đạt 8.630,9
tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán Trung ương giao (8.630,9/11.788,231 tỷ đồng), đạt 70,3%
dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (8.630,9/12.283,447 tỷ đồng), tăng 15,6% so với
cùng kỳ (8.630,9/7.468,994 tỷ đồng).
Ước thực hiện cả năm 2019 đạt 12.354 tỷ đồng, tăng 4,8% dự toán Trung ương
giao (12.354/11.788,231 tỷ đồng), tăng 0,6% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao
(12.354/12.283,447 tỷ đồng), tăng 17,9% so với cùng kỳ (12.354/11.375,41 tỷ đồng).
4. Công tác quản lý dự toán các đơn vị hành chính sự nghiệp
Thống nhất Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của đơn vị dự toán
cấp 1; thẩm định kinh phí tinh giản biên chế cho 08 đơn vị dự toán; tổng hợp số liệu
phục vụ Đoàn khảo sát kiểm toán khu vực XII; làm việc và cung cấp số liệu phục vụ
Kiểm toán ngân sách năm 2018; tổng hợp kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách
nhiệm về tài chính năm 2018.
Ngoài dự toán đã giao đầu năm Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh bổ sung kinh
phí cho các đơn vị từ nguồn kinh phí còn lại: Bổ sung nguồn cải cách tiền lương của
tỉnh: 2.459.980.000 đồng; bổ sung cho Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để thực hiện lập
báo cáo đánh giá tác động môi trường khu trung tâm, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa
khẩu quốc tế Lệ Thanh: 930 triệu đồng; bổ sung cho Sở Xây dựng để thanh toán kinh
phí Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2025 và tầm nhìn đến
năm 2035: 1.130.566.000 đồng.
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Thực hiện Chương trình số 64-CTr/TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai:
Thống nhất Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của đơn vị dự toán sáp
nhập (Trung tâm kiểm soát bệnh tật: 20.232 triệu đồng; Sở Văn hóa Thể thao và Du
lịch: 26.287 triệu đồng); tạm cấp kinh phí cho 15 đơn vị theo Chương trình số 64CTr/TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai: 8.181 triệu đồng; phối hợp với các cơ
quan, tổ chức, đơn vị tham mưu đề xuất UBND tỉnh thực hiện giao dự toán theo Chương
trình số 64-CTr/TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh ủy Gia Lai (Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao
và Du lịch, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công
thương, Trường Cao đẳng nghề Gia Lai); trình UBND tỉnh tạm giao dự toán năm 2019
cho các Hội đặc thù tỉnh (tổng kinh phí: 16.963 triệu đồng).
Đôn đốc các ngành, địa phương khắc phục kết luận kiểm toán ngân sách năm
2017; tổng hợp quyết toán kinh phí hỗ trợ Tết nguyên đán năm 2019; tổng hợp nhu cầu
chính sách an sinh xã hội năm 2018 trở về trước.
Trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí đối ứng ngân sách địa phương thực hiện
Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng DTTS, vùng khó khăn giai đoạn 2016
- 2020 (kinh phí đối ứng: 5.600 triệu đồng); đề xuất UBND tỉnh triển khai nguồn kinh
phí hỗ trợ phát triển sản xuất (kinh phí: 47.500 triệu đồng).
Phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Văn
hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị đề cương
báo cáo và làm việc với Đoàn công tác Bộ Tài chính về tình hình thực hiện các nhiệm
vụ tài chính - ngân sách, các chính sách, chế độ chi thường xuyên ở địa phương năm
2019 và định mức chi thường xuyên giai đoạn 2017-2020.
Trình UBND tỉnh giao quyền tự chủ về tài chính cho Quỹ phát triển đất tỉnh giai
đoạn 2019-2021; thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018 cho (47/52 đơn
vị) còn 5 đơn vị đang chờ sáp nhập, sắp xếp lại.
Báo cáo UBND tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt 04 đơn vị
sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại điểm a, Khoản 1,
Điều 4 Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. (01
đơn vị cấp tỉnh và 03 đơn vị cấp huyện); tham mưu đề xuất UBND tỉnh trình HĐND
tỉnh ban hành Nghị quyết quy định cụ thể đối tượng khách mời cơm đối với từng loại
hình cơ quan thuộc tỉnh; quy định các mức chi cụ thể tiếp khách trong nước theo quy
định tại Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính V/v quy định chế
độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội
thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước; Nghị quyết HĐND tỉnh quy
định về các nội dung, mức chi cụ thể cho hoạt động sáng kiến theo Thông tư số
03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính; Quy định mức chi cho hoạt động
tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên
địa bàn tỉnh Gia Lai theo Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài
chính; Báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện tự chủ hoàn toàn giai đoạn 2019-2020 và
giao dự toán năm 2019 của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực thuộc
Sở Tài nguyên và Môi trường; tổng hợp các chế độ, chính sách và dự toán năm 2020
làm việc với Bộ Tài chính; tổng hợp quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018.
5. Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Thực hiện báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo yêu cầu
của Bộ Tài chính đến ước đến 30/9/2019 là: Nguồn vốn ngân sách Trung ương: Kế
hoạch vốn giao: 1.128.693 triệu đồng (Thủ tướng giao), thanh toán 571.315 triệu đồng
(đạt 51%); nguồn vốn ngân sách địa phương: Kế hoạch vốn giao: 1.842.620 triệu đồng,
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thanh toán 1.134.517triệu đồng (đạt 62%); thực hiện công tác kiểm tra tình hình quyết
toán dự án hoàn thành của các huyện, TX, TP theo Thông tư 09/2016/TT-BTC của Bộ
Tài chính. Đối chiếu, rà soát đôn đốc các chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán dự án đúng
thời gian quy định; nhắc nhở, đôn đốc các phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra, trình
phê duyệt quyết; qua đó đã giảm bớt tỷ lệ vi phạm về thời gian lập và phê duyệt quyết
toán dự án trên địa bàn tỉnh.
Các chủ đầu tư báo cáo quyết toán chậm trên 12 tháng so với quy định gồm:
UBND huyện Kông Chro: dự án Nhà máy nước thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro,
chậm 13 tháng; UBND huyện Chư Pưh: dự án Bố trí ổn định dân cư tự do xã Ia Le, xã
Chư Dol huyện Chư Pưh, chậm 22 tháng; UBND huyện Krông Pa: dự án Thủy lợi hồ
chứa nước Ia Mlá, Krông Pa, chậm 22 tháng; UBND huyện Chư Sê: dự án Đường nội
thị Chư Sê, chậm 26 tháng; UBND huyện Phú Thiện: dự án Định canh định cư, chậm
37 tháng; Sở Giáo dục và Đào tạo: dự án xây dựng các hạng mục công trình Trường
Mầm non, chậm 38 tháng.
Hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án tại các Ban
Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý (Kiểm tra, thẩm định dự toán và thẩm định quyết
toán của các Ban quản lý chuyên ngành trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán năm 2019
và quyết toán năm 2018).
Mở mã dự án đầu tư XDCB trên địa bàn tỉnh ước đến 30/9/2019 là 1.625 dự án;
thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đến ngày 17/9/2019 là 38 dự án với giá trị chủ
đầu tư đề nghị quyết toán 612.714.918.676 đ, giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán là
612.028.370.476 đ, giá trị giảm trừ là 705.770.200 đ; xử lý 21 nhiệm vụ phát sinh do
UBND tỉnh giao, 89 nhiệm vụ theo yêu cầu của các Sở, Ban, ngành liên quan đến công
tác quản lý tài chính đầu tư.
6. Công tác Quản lý Giá và Công sản
Đến ngày 20/9/2019 Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh các nhiệm vụ gồm: sửa đổi
Điều 2 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh về Giá tính
thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất
năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định điều chuyển một số cơ sở nhà, đất: Nhà
đất tại số 22B đường Lê Lai, Thành phố Pleiku giao cho Văn phòng Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn quản lý; nhà đất tại 69 Phan Đình Phùng giao cho Chi cục Thủy
lợi, Chi cục Phát triển nông thôn và Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy
sản quản lý; nhà đất tại số 61 Phan Đình Phùng giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây
dựng các công trình nông nghiệp và PTNT; nhà, đất tại Trường Cao đẳng nghề Gia Lai
(cũ) đã giao cho Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh quản lý sang cho Sở Giáo dục
và Đào tạo quản lý; nhà đất tại 114-116 Trần Phú, Pleiku giao cho Văn phòng đăng ký
đất đai tỉnh để bố trí nơi làm việc của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố
Pleiku quản lý sử dụng.
Trình UBND tỉnh Quyết định thanh lý trụ sở làm việc của các đơn vị địa phương:
Nhà làm việc của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Kông chro; thanh lý tài sản
của UBND phường Thống nhất, UBND phường Tây sơn, Trường tiểu học Lê Quý Đôn,
trường THCS Trưng Vương thành phố Pleiku; thanh lý tài sản nhà làm việc, hội trường
UBND xã Ia Glai, huyện Chư sê; thanh lý nhà làm việc, Hiệu bộ Trường THCS Phạm
Hồng Thái, thành phố Pleiku; thanh lý nhà làm việc, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu,
thành phố Pleiku; thanh lý tài sản nhà làm việc (cũ), Trạm khuyến nông, huyện Đức
Cơ; phê duyệt giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thị xã An khê, huyện Đăk pơ
và phê duyệt phương án giá nước sạch của công ty cổ phần nước Sài Gòn - An Khê;
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Phương án giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn huyện Kông Chro; Phương án giá nước
sạch tại khu công nghiệp trà đa; Quyết định phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản được
hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử
dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý tỉnh Gia Lai; quyết định quy định tài sản
khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp
công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai; Quyết định tỷ lệ (mức) khoán chi phí
quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên số tiền thu được từ xử lý
tài sản cho đơn vị chủ trì quản lý, xử lý thuộc phạm vi quản lý áp dụng trên địa bàn tỉnh
Gia Lai.
Báo cáo UBND tỉnh việc thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính tại nhà số 111
Hùng Vương, phường Hội thương, TP Pleiku; xác định hiện trạng nhà, đất của Lữ đoàn
132, số 36 Đinh Công Tráng, P Thống Nhất, TP Pleiku; thẩm định dự toán và trình
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu về mua sắm tập trung của Ban quản
lý DA các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh. Tổng dự toán phê duyệt:
23.616.434.000đồng.
Trình UBND tỉnh xin ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân
Quyết định ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng diện tích chuyên dùng để phục vụ
hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức theo quy định tại khoản 2, điều 7 Nghị định số
152/2017/NĐ-CP của Chính phủ; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành
nghị quyết phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi
quản lý của tỉnh Gia Lai. Hoàn chỉnh dự thảo và trình UBND tỉnh xin ý kiến Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng và dự thảo Quyết
định của Chủ tịch UBND tỉnh Phân cấp khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công
tác chung trong tổ chức, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia
Lai.
Tổ chức họp HĐTĐGĐ, BGĐ để bổ sung bảng giá đất của các địa phương, tăng
hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm bán đấu giá, thực hiện bồi thường
giải phóng mặt bằng; lập kế hoạch và trình lãnh đạo sở tổ chức hợp với Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất thời gian kiểm tra
sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh theo Nghị
định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ; tham gia đoàn phúc tra khảo
sát lựa chọn doanh nghiệp công nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp; họp tổ giúp
việc và HĐTĐ để thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện
dự án: Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại số 29 Nguyễn Văn Cừ, phường Ia
kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
7. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp
Từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh phê duyệt các nội dung
sau: Kế hoạch công tác của Chủ tịch và Kiểm soát viên Công ty TNHH Xổ số kiến thiết
Gia Lai năm 2019, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, 11 Công ty
TNHH MTV Lâm nghiệp năm 2019; kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018 của
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai; định mức phụ cấp kiêm
nhiệm cho các thành viên Hội đồng giám sát xổ số; đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp
loại doanh nghiệp, giám sát tài chính năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019; kế hoạch tài
chính năm 2019 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai; xử lý đề xuất đề nghị của
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai xin cấp kinh phí lập hồ sơ
cấp phép khai thác sử dụng nước mặt cho 12 hồ chứa công ty quản lý.
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Thẩm tra quyết toán và trình UBND tỉnh phê duyệt Nội dung chi kinh phí thực
hiện Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng năm
2019 của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; Quyết toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ
công ích thủy lợi năm 2018; quyết toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động
là người dân tộc thiểu số năm 2018 và dự toán 2020 theo QĐ số 42/2012/QĐ-TTg và
Thông tư số 58/2017/TT-BTC; quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định số 2242/QĐTTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ năm 2018.
Báo cáo UBND tỉnh các nội dung: Giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào
doanh nghiệp năm 2018; Tình hình đầu tư ra nước ngoài của Doanh nghiệp nhà nước;
Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp về SCIC; Tổng
hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2018 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
Tổng kết 02 năm thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Cơ
cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
giai đoạn 2016 - 2020”; tổng kết thực hiện Luật số 69/2013/QH13 về Quản lý, sử dụng
vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp; tình hình thực hiện bàn
giao tài sản không đưa vào giá trị doanh nghiệp cho địa phương và các đơn vị quản lý;
cơ chế hỗ trợ kinh phí cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo Quyết định
42/2012/QĐ-TTg.
Báo cáo Bộ Tài chính các nội dung: Số tiền nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát
triển doanh nghiệp; tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý IV
năm 2018, năm 2018, quý I, quý II năm 2019 của các doanh nghiệp nhà nước và doanh
nghiệp có vốn nhà nước; phân bổ các kinh phí: Hỗ trợ Tết Nguyên đán 2019 cho các
đơn vị phòng quản lý; Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019
cho các BQL RPH trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho Công ty
TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Nừng; thực hiện Quyết định số 2242/QĐ-TTg năm 2017
cho 11 công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; rà soát, báo cáo nhu cầu, nguồn và phương
thức thực hiện điều chỉnh lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày
09/5/2019 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị
đinh số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019 của Chính phủ.
Về việc quyết toán sau cổ phần của Công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai từ thời
điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ
phần: Sở Tài chính đã thực hiện xong việc thẩm định quyết toán sau CPH của Công ty
TNHH MTV Cà phê Gia Lai từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm
chính thức chuyển thành công ty cổ phần, và đã có các báo cáo số 1895/STC-TCDN
ngày 02/8/2019; số 2116/STC-TCDN ngày 30/8/2019 và số 2234/STC-TCDN ngày
17/9/2019 của Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh; Thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa
tỉnh; phối hợp với các Sở, ban, ngành kiểm tra, xử lý các đơn thư khiếu nại có liên quan
đến công ty TNHH MTV cà phê Gia Lai và công ty cổ phần cà phê Gia Lai.
Phối hợp với các Sở, ban, ngành thẩm định báo cáo tài chính từ thời điểm xác
định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần đối
với công ty TNHH MTV Chè Biển Hồ, trình UBND tỉnh. (Quyết định số 150/QĐUBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về điều chỉnh phần vốn nhà nước của công ty
TNHH MTV Chè Biển Hồ tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty Cổ phần Chè
Biển Hồ); làm việc với Đoàn công tác Ủy ban kiểm tra Trung ương về tình hình thực
hiện cổ phần hóa các DNNN.
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Có công văn gửi các đơn vị về việc khắc phục các nội dung kiến nghị của Kiểm
toán Nhà nước khu vực XII về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 theo Quyết
định số 33/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai; Điều chỉnh giảm kinh
phí năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (các BQL rừng phòng hộ),
Vườn quốc gia Kon Ka Kinh do khắc phục kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017.
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến hồ sơ quyết định chủ trương
đầu tư các dự án; báo cáo về triển khai thực hiện Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
tình hình thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và
Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường công
tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Báo cáo UBND tỉnh về đề xuất không
chặt hạ, thanh lý bán cây xanh đã trồng tại Công viên Diên Hồng và nghĩa trang Trà Đa,
thành phố Pleiku; thẩm định quyết toán năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (22 Ban quản lý rừng phòng hộ).
Báo cáo số liệu và tài liệu cho Tổ kiểm tra, rà soát theo QĐ số 370/QĐ-TTCP về
cổ phần hóa công ty TNHH Lâm sản 1 (nay là Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh
lâm sản Gia Lai). Cung cấp số liệu, hồ sơ cho Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII theo
Quyết định số 2280/QĐ-KTNN ngày 30/11/2018 của Kiểm toán nhà nước về Kiểm toán
việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước
giai đoạn 2011-2017 tại các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum; Cung cấp
thông tin phục vụ cho việc khảo sát, lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán NSĐP năm
2018, năm 2019 của tỉnh Gia Lai. Làm việc với Đoàn Kiểm toán về chuyên đề Công
tác quản lý, sử dụng đất đai của các công ty TNHH MTV lâm nghiệp; đoàn Kiểm toán
Ngân sách địa phương năm 2018; tổng hợp dự toán NSNN năm 2020, Kế hoạch tài
chính - ngân sách 2020-2022 và Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018.
8. Công tác Thanh tra tài chính
Thanh tra hành chính: Kết luận thanh tra tài chính năm 2017 tại Chi cục Quản
lý thị trường tỉnh (thuộc Kế hoạch thanh tra năm 2018 chuyển qua); triển khai thu thập
thông tin, tài liệu xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra tài chính tại Sở Xây dựng; đã
kiểm tra và báo cáo UBND tỉnh các nội dung liên quan đến việc thực hiện bảo trì, sửa
chữa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và cải tại khu vực 03ha phía trước Bảo tàng tỉnh;
tổ chức quán triệt Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính
phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức
ngành Thanh tra.
Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong 9 tháng đầu năm 2019,
không có công dân đến kiến nghị hoặc khiếu nại, tố cáo; về tiếp nhận xử lý và kết quả
giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị: Tổng số đơn nhận được: 07 đơn, trong
đó: 01 đơn khiếu nại, 04 đơn tố cáo, 02 đơn kiến nghị. Kết quả xử lý: Đã thực hiện giải
quyết xong, không có hồ sơ tồn đọng; cụ thể như sau: Đơn Khiếu nại: 01 hồ sơ (đã xử
lý Văn bản số 129/TB-TT ngày 26/3/2019 của Sở Tài chính); Đơn Tố cáo: 04 hồ sơ (02
đơn nặc danh, xử lý lưu hồ sơ; 02 đơn đã xử lý (Công văn số 633/STC-TTr ngày
19/3/2019 và Công văn số 2191/STC-TTr ngày 11/9/2019 của Sở Tài chính); Đơn kiến
nghị: 02 hồ sơ (đã xử lý; Văn bản số 1658/STC-TTr ngày 10/7/2019; Văn bản số
2103/STC-QLGCS ngày 28/8/2019 của Sở Tài chính).
Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết
khiếu nại, tố cáo; báo cáo tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt
động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;
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thực hiện rà soát, báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của
công dân do Văn phòng Tỉnh ủy chuyển giải quyết; tham gia với Sở Nội vụ (chủ trì) và
Sở Giáo dục & Đào tạo giải quyết đơn thư kiến nghị của 06 giáo viên Mầm non (hợp
đồng), tại trường Mầm non Họa Mi huyện Đức Cơ về chế độ hợp đồng, theo yêu cầu
của Ban tiếp công dân tỉnh.
Về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày
21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà
nước
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Tài chính đã cung cấp hồ sơ, tài liệu và
làm việc với Tổ công tác kiểm tra thực hiện khắc phục theo Kết luận của KTNN khu
vực XII; Tổng hợp báo cáo khắc phục các kiến nghị KTNN năm 2015, 2016 và Kết luận
thanh tra Chính phủ năm 2013 theo Nghị quyết 130 của HĐND tỉnh;
Trích nội dung kiến nghị của KTNN về kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017
gửi các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan để triển khai khắc phục và theo
dõi, tổng hợp báo cáo khắc phục kiến nghị của KTNN về kiểm toán ngân sách địa
phương năm 2017 báo cáo UBND tỉnh. Kết quả khắc phục Kiến nghị của KTNN về
kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 có đến 12/9/2019 như sau: Kiến nghị về xử
lý các khoản chênh lệch thu, chi NSNN, các khoản phải nộp, các khoản xuất toán, các
khoản giảm trừ dự toán năm sau,..... do Kiểm toán Nhà nước xác định với tổng số tiền
437,447 tỷ đồng; Thực hiện: đã khắc phục: 271,794 tỷ đồng, đạt 62,13%. Tỉ lệ khắc
phục đạt 62,13% là do có số tiền thuế: 133,041 tỉ đồng các DN còn đang kiến nghị Bộ
Tài chính, Thủ tướng Chính phủ xử lý (theo phúc đáp của Kiểm toán Nhà nước Khu
vực 12) liên quan đến việc áp dụng Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Thông tư số
41/2017/TT-BTC; và số kinh phí 18,897 tỉ đồng chưa hoàn trả NSTW do UBND tỉnh
đang trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2019
(Dự án Quốc môn 7.342.883 triệu đồng và Dự án Kè chống sạt lở bờ tây sông Ayun Pa
11.554,93 triệu đồng). Nếu loại trừ các khoản đang còn kiến nghị xử lý nói trên thì tỉ lệ
khắc phục của tỉnh đạt trên 96%;
Tổng hợp báo cáo thực hiện khắc phục kiến nghị của KTNN về kiểm toán chuyên
đề công tác quản lý thu chi hoạt động sự nghiệp, hoạt động mua sắm, quản lý, sử dụng
trang thiết bị đào tạo dạy nghề và hoạt động đầu tư XDCB giai đoạn 2015-2017 của các
trường Cao đẳng, Trung cấp theo Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của
UBND tỉnh và kế hoạch khắc phục kiểm toán chuyên đề mục tiêu phát triển kinh tế xã
hội vùng giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 510/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của
UBND tỉnh; phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan tổng hợp các vướng
mắc về cơ chế, chính sách khi làm việc và thực hiện các kiến nghị, kết luận của KTNN
báo cáo UBND tỉnh để làm việc với Đoàn công tác Trung ương; Cung cấp thông tin
phục vụ khảo sát, thực hiện kiểm toán Chuyên đề công tác quản lý, sử dụng đất của các
Công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh Gia lai quản lý và đất đai tại đô thị giai đoạn 20142018 của tỉnh Gia Lai; Làm việc với Kiểm toán nhà nước Chương trình MTQG giảm
nghèo bền vững GĐ 2016-2020;
Báo cáo thực hiện Kế hoạch 09-KH/TU, ngày 16/02/2016 của BTV Tỉnh ủy thực
hiện Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo
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của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng” theo kế hoạch
số 206-KH/TU, ngày 01/4/2019 của Tỉnh ủy; Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Nội
chính Tỉnh ủy về tình hình giám định tài chính các vụ việc do Cơ quan cảnh sát điều tra
Công an tỉnh và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an các huyện trưng cầu giám định theo
công văn số 958/CV-BNCTU ngày 02/01/2019 của Ban Nội chính Tỉnh ủy; Kết quả:
Trong thời gian qua, Sở Tài chính đã kết luận giám định thiệt hại 06 vụ và đang thực
hiện giám định 03 vụ;
Để phát triển đội ngũ giám định viên tư pháp của tỉnh, góp phần đấu tranh phòng,
chống tội phạm tại các địa phương, Liên Sở Tài chính –Tư pháp đã đề nghị UBND các
huyện, thị xã, thành phố cử người có đủ tiêu chuẩn theo Luật Giám định tư pháp và đã
trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ nhiệm 16 giám định viên tư pháp thuộc lĩnh
vực tài chính tại các huyện, thị xã, thành phố.
Tuy nhiên, việc giám định có số khó khăn, vướng mắc: Theo quy định của pháp
luật tố tụng, trong trường hợp bắt buộc hoặc khi xét thấy cần thiết thì cơ quan tiến hành
tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định như một biện pháp điều tra, thu thập chứng
cứ. Tùy thuộc vào tính chất, nội dung cần giám định mà cơ quan tiến hành tố tụng có
thể trưng cầu tổ chức hoặc cá nhân nào có chuyên môn phù hợp để thực hiện giám định.
Trên thực tế, Cơ quan điều tra chỉ tập trung trưng cầu giám định viên của Sở Tài
chính, mà chưa hướng đến trưng cầu các tổ chức chuyên môn có năng lực phù hợp ở
khu vực ngoài nhà nước.
Do biên chế Sở Tài chính còn thiếu, yêu cầu giám định tài chính ngày càng nhiều;
các giám định viên tài chính vừa thực hiện giám định tài chính vừa phải hoàn thành kịp
thời công việc chuyên môn của Sở và nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh
giao; có vụ việc yêu cầu giám định từ năm 2001 đến năm 2017, khối lượng hồ sơ liên
quan rất nhiều, công việc giám định lại phức tạp, do đó việc giám định có thể bị kéo
dài. Hoạt động giám định liên quan đến hoạt động tố tụng do đó giám định viên chịu áp
lực tâm lý; như vụ giám định đấu thầu thuốc năm xảy ra từ năm 2008 đến 2010 tại Sở
Y tế, giám định viên tài chính đã ban hành kết luận và Tòa án đã xét xử. Tuy nhiên, đến
năm 2018 do Bộ Y tế có kết luận giám định lại (giám định kỹ thuật), trên cơ sở đó ngày
28/6/2019, Công an tỉnh đã ra quyết định trưng cầu giám định viên tư pháp của Sở Tài
chính thực hiện giám định lại (giám định tài chính).
Ngoài ra, giám định viên làm công tác kiêm nhiệm chưa được đào tạo chuyên sâu
như các cơ quan thanh tra, tư pháp; kinh nghiệm còn hạn chế.
9. Công tác khác
Triển khai lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh Đề án chỉnh lý công tác lưu trữ năm
2019; rà soát nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm
niên vượt khung cho CBCC; triển khai các phòng chuyên môn lập Danh mục văn bản
Trung ương giao địa phương quy định chi tiết thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tài chính.
Thực hiện Báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013; Báo cáo sơ kết
03 năm thực hiện Chương trình số 19-CTr/TU ngày 06/7/2016 của BTV Tỉnh ủy; Báo
cáo cải cách hành chính Quý I, II, III/2019, Báo cáo chuyên đề về tài chính công quý
II/2019 và triển khai nhiệm vụ quý III/2019; Báo cáo rà soát các Quyết định công bố
danh mục thủ tục hành chính của Bộ Tài chính về lĩnh vực tài chính; Báo cáo công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019; báo cáo rà soát kết quả công tác
sắp xếp, tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và tinh giản biên chế năm 2015-2018; Báo
cáo rà soát kết quả thực hiện hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; Báo
cáo kết quả thực hiện kết luận Thanh tra về công tác nội vụ; trình UBND tỉnh công bố
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mới 01 TTHC và bãi bỏ 07 TTHC trong lĩnh vực công sản; báo cáo sơ kết 05 năm thực
hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen
thưởng; Báo cáo sơ kết hơn 3 năm thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày
19/01/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án phát triển đội ngũ công chức người dân
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ đổi mới; báo cáo phục vụ đoàn khảo sát việc
triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục duy trì và nâng cao chỉ số CCHC
của tỉnh Gia Lai năm 2019 và những năm tiếp theo.
Về công tác tổ chức cán bộ:
Sở Tài chính đã làm thủ tục tiếp nhận 3 công chức từ cấp huyện về Sở Tài chính
đối với bà Đỗ Thị Ngọc Thảo, công chức địa chính xây dựng UBND phừng Thống nhất,
TP Plei ku (Sở đã đề nghị Sở Nội vụ thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét cho ý kiến
tại văn bản số 1432/STC-VP ngày 13/6/2019 về đề nghị xét chuyển công chức xấp xã
thành công chức cấp huyện trở lên); 01 công chức Đoàn Huỳnh Thu Liễu công tác tại
phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chư pah (văn bản số 2206/STC-VP ngày 12/9/2019
về tiếp nhận công chức); 01 công chức Huỳnh Văn Triều công tác tại Chi Cục Kiểm
lâm (văn bản số 2207/STC-VP ngày 12/9/2019 về tiếp nhận công chức).
Trong 9 tháng đầu năm Sở đã giải quyết cho 02 trường hợp xin thôi việc theo
nguyện vọng, giải quyết cho 02 CBCC nghĩ hưu đúng tuổi, giải quyết cho 01 CBCC
nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108.
II. Chương trình công tác 3 tháng cuối năm
1. Công tác quản lý ngân sách và quản lý dự toán các đơn vị hành chính sự
nghiệp
- Tập trung chỉ đạo đôn đốc các đơn vị, địa phương hoàn thành dự toán thu ngân
sách nhà nước đạt trên 5.000 tỷ theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Quyết định
của UBND tỉnh giao.
- Để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của
địa phương, đảm bảo tăng thu ngân sách bình quân 9% đến 10%/năm theo Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và thực hiện hoàn thành và vượt dự toán thu chi NSNN
năm 2019 được Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra, phấn đấu đạt từ 5.000 tỷ đồng trở lên.
Trong quý IV năm 2019 phải đảm bảo đạt từ 1.612,9 tỷ đồng (5.000 - 3.387,1), cụ thể:
+ Các khoản thu nội địa: 1.566,9 tỷ đồng (1.612,9 - 46), bình quân mỗi tháng đạt
từ 522,3 tỷ đồng trở lên.
+ Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Đạt 46 tỷ đồng (76 - 30), bình quân mỗi tháng
từ 15,3 tỷ đồng trở lên.
- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham mưu đề xuất UBND
tỉnh thực hiện giao dự toán theo Chương trình số 64-CTr/TU ngày 05/6/2018 của Tỉnh
ủy Gia Lai (các hội đặc thù).
- Tiếp tục thẩm định phương án giao quyền tự chủ của các đơn vị năm 2019,
2020.
- Thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2018. Báo cáo UBND tỉnh,
trình HĐND tỉnh phê duyệt.
- Tổng hợp dự toán ngân sách năm 2020 báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
kỳ họp thứ XI thông qua.
- Làm việc và giải trình dự thảo kết luận kiểm toán ngân sách năm 2018 với Kiểm
toán Khu vực XII và Kiểm toán Nhà nước.
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- Tham mưu đề xuất UBND tỉnh xây dựng Quy chế quản lý kinh phí khuyến công
địa phương và quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công địa phương theo
Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính.
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.
- Tổ chức 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 ở các chủ đầu tư (ngành, địa phương) nhất là cấp xã;
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.
- Tham gia phối hợp với các Sở, Ban, ngành; Xử lý những vấn đề phát sinh theo
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Bộ Tài chính giao.
3. Công tác Quản lý Giá và Công sản
- Trình UBND tỉnh Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng
của cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử
dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Gia Lai quản lý;
Quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu
toàn dân trên số tiền thu được từ xử lý tài sản cho đơn vị chủ trì quản lý, xử lý thuộc
phạm vi quản lý áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Trình UBND tỉnh Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng, phân cấp thẩm quyền quyết định khoán
kinh phí sử dụng xe ô tô và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với xe ô tô chuyên dùng
khác làm nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
Gia Lai; Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020; Quy định hệ số điều chỉnh giá
đất năm 2021
- Tổ chức họp HĐTĐGĐ, BGĐ để bổ sung bảng giá đất của các địa phương, tăng
hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá khởi điểm bán đấu giá, thực hiện bồi thường
giải phóng mặt bằng.
- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trương và các sở, ngành liên
quan kiểm tra sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP
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ngày 31/12/2017 của Chính phủ của các đơn vị nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng
để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Pleiku.
- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường Bộ Chỉ huy quân sự
tỉnh, kiểm tra sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các đơn vị quân đội trên địa bàn
tỉnh theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.
- Trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020.
- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố
trình UBND tỉnh về việc điều chuyển, thanh lý tại sản của các đơn vị địa phương.
- Trả lời Cơ quan ĐTHS khu vực về việc yêu cầu định giá tài sản trong tố tụng
hình sự.
- Tham gia Hội đồng định giá theo đề nghị của Tòa án nhân dân tỉnh.
4. Công tác Quản lý Tài chính doanh nghiệp
- Để có cơ sở trình cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định phần vốn nhà nước
của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai tại thời điểm chính thức chuyển thành Công
ty cổ phần Cà phê Gia Lai và xác định số tiền nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và PTDN và
kết thúc quá trình Cổ phần hóa, bàn giao cho Công ty Cổ phần cà phê Gia Lai theo quy
định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ. Đề nghị
Thường trực Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa sớm tổ chức cuộc họp để thống nhất các nội
dung báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.
- Tiếp tục tổng hợp dự toán NSNN năm 2020, Kế hoạch tài chính – ngân sách
2020-2022 và Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018.
- Tiếp tục rà soát các nhiệm vụ chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 do
các chủ rừng là tổ chức do Nhà nước lập.
- Thẩm định, xét duyệt quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế giám sát tài
chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp
có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Hướng dẫn các công ty lâm nghiệp hạch toán kế toán kinh phí khoanh nuôi bảo
vệ rừng cho các công ty lâm nghiệp theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg đúng quy định
chế độ kế toán.
- Tổng hợp báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
9 tháng đầu năm của các doanh nghệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn nhà nước
theo quy định.
- Phối hợp với các Sở, ban, ngành đề xuất UBND tỉnh giao kế hoạch tài chính
năm 2020 cho các đơn vị.
- Đôn đốc các doanh nghiệp thuộc phòng quản lý xây dựng Quy chế quản lý tài
chính theo quy định.
- Đôn đốc các doanh nghiệp thuộc phòng quản lý xây dựng chương trình kế hoạch
công tác của Chủ tịch và Kiểm soát viên năm 2020.
- Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch công tác của Chủ tịch và Kiểm
soát viên năm 2020 cho Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, Công ty TNHH Khai
thác công trình thủy lợi Gia Lai, 11 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp.
5. Công tác Thanh tra
- Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị báo cáo tình hình thực hành TK, CLP năm 2019
để tổng hợp báo cáo tình hình thực hành TK, CLP năm 2019 trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan triển khai, thực hiện
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC
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trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ
quốc gia; Kho bạc nhà nước;
- 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;
- Tiếp tục đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo khắc phục kiến nghị của KTNN về
kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 báo cáo UBND tỉnh theo Quyết định 33/QĐUBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh; kiến nghị của KTNN về kiểm toán chuyên đề
công tác quản lý thu chi hoạt động sự nghiệp, hoạt động mua sắm, quản lý, sử dụng
trang thiết bị đào tạo dạy nghề và hoạt động đầu tư XDCB giai đoạn 2015-2017 của các
trường Cao đẳng, Trung cấp theo Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của
UBND tỉnh; kiến nghị KTNN năm 2015, 2016 và Kết luận thanh tra Chính phủ năm
2013 theo Nghị quyết 130 của HĐND tỉnh; tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị,
địa phương rà soát tổng thể các kết luận, kiến nghị về kiểm toán chưa được xử lý, khắc
phục hoặc xử lý, khắc phục chưa triệt để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo
công văn số 658/UBND-NC ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh; Phối hợp với các cơ quan
đơn vị Dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận của KTNN về kiểm toán CTMTQGGN bền
vững giai đoạn 2016-2020 trình UBND tỉnh theo Công văn 149/UBND-KGVX ngày
14/8/2019 của UBND tỉnh và triển khai thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính đối với
các vụ việc theo đề nghị của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.
6. Công tác khác
- Tiếp tục triển khai việc khai thác tài liệu lưu trữ lịch sử tại Trung tâm lưu trữ
Lịch sử tỉnh và các Trung tâm lưu trữ Quốc gia để phục vụ viết lịch sử Ban Kinh tài
giai đoạn (1945-2019).
- Tiếp tục triển khai Đề án chỉnh lý công tác lưu trữ năm 2019.
- Phối hợp với các phòng báo cáo công tác Phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu
năm 2019.
- Xây dựng Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến từ năm 2019 đến
năm 2020.
- Báo cáo cơ cấu, số lượng, nhu cầu nâng ngạch công chức chuyên ngành hành
chính năm 2019.
- Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ theo Kế hoạch số 1618/KH-UBND
ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh.
- Xây dựng nội dung thành phần của chế độ báo cáo định kỳ.
- Ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp
huyện, cấp xã (lĩnh vực Quản lý công sản đã được UBND tỉnh ủy quyền tại Quyết định
số 849/QĐ-UBND ngày 26/8/219 của UBND tỉnh Gia Lai).
- Tổ chức lễ khánh thành công trình nhà Bia tưởng niệm Ban kinh tài.
- Hoàn thành việc viết lịch sử Ban kinh tài để công bố vào ngày 03/2/2020 nhân
kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ban Kinh tài (1959-2019).
III. Đề xuất
- Đề xuất UBND tỉnh sớm xem xét cho ý kiến chỉ đạo các Tờ trình của Sở Tài
chính:
+ Văn bản số 1721/STC-HCSN ngày 16/7/2019 về thực hiện chỉ đạo của UBND
tỉnh tại công văn số 2174/VPUB-KTTH ngày 05/7/2019 của VP UBND tỉnh về giao tự
chủ tài chính cho các đơn vị trực thuộc.
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+ Văn bản số 2160/STC-QLGCS ngày 06/9/2019 V/v đề xuất điều chuyển tài sản
(rừng thông) của Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Hội cho Sư đoàn Bộ binh 2 quản lý, sử dụng
+ Tờ trình số 257/TTr-STC ngày 02/7/2019 V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, định

mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng, phân cấp thẩm
quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối
với xe ô tô chuyên dùng khác làm nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc
phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai..
+ Báo cáo số 114/BC-STC ngày 16/07/2019 V/v thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại
Công văn số 2174/VPUB-KTTH ngày 05/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc giao tự
chủ tài chính cho các đơn vị trực thuộc.

- Đề nghị UBND tỉnh sớm cho ý kiến về tiếp nhận, tuyển dụng không qua thi
tuyển đối với công chức cấp xã xét chuyển thành công chức cấp huyện trở lên đối với
bà Đỗ Thị Ngọc Thảo (Sở Tài chính đã có văn bản số 1432/STC-VP ngày 13/6/2019).
- Trong thời gian qua công tác bổ nhiệm của tỉnh còn chậm vì hiện tại Sở Tài
chính còn thiếu 02 Phó Giám đốc chưa được bổ nhiệm để thực hiện các nhiệm vụ tỉnh
giao; đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Sở
Tài chính để thực hiện nhiệm vụ chung của Sở.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 09 tháng đầu năm và
một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2019, Sở Tài chính kính
báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo./.
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