
 

BÁO CÁO 
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách 

Quý III, kế hoạch công tác quý IV/2020 

 

 A. Tình hình thực hiện công tác tài chính, ngân sách quý III/2020: 

 I. Thu ngân sách nhà nước quý III/2020: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: thu trong quý là 1.502 tỷ đồng, lũy kế 

từ đầu năm 5.555 tỷ đồng, đạt 82,2% so dự toán năm, bằng 99,9% so với cùng kỳ, bao 

gồm: 

a) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: thu trong quý là 66 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 142 tỷ đồng, đạt 59,3% so dự toán năm, bằng 32,1% so với cùng kỳ. 

b) Thu nội địa : thu trong quý là 1.436 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 5.413 tỷ đồng, 

đạt 83,1% so dự toán năm, bằng 105,8% so với cùng kỳ. Nếu không kể số thu xổ số kiến 

thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 74,1% so dự toán, trong đó:  

+ Có 08/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ bình quân dự toán (66,7%), gồm: thu từ 

DNNN địa phương; thu từ DN có vốn đầu tư ngoài nước; thu thuế CTN ngoài quốc 

doanh; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu tiền sử dụng đất; thu cho thuê mặt, đất mặt 

nước; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu cổ tức và thu xổ số kiến thiết. 

+ Có 07/16 khoản thu đạt thấp so tiến độ bình quân dự toán (66,7%), gồm: thu từ 

DNNN Trung ương; lệ phí trước bạ; thuế BVMT; thuế thu nhập cá nhân; thu phí, lệ phí; 

thu tại xã và thu khác ngân sách. 

Phân theo địa bàn, gồm: 

+ Cấp tỉnh : trong quý 986 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.697 tỷ đồng, đạt 74,4% 

so dự toán năm, bằng 95% so với cùng kỳ. 

+ Cấp huyện : trong quý 516 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.858 tỷ đồng, đạt 

103,9% so dự toán năm, bằng 113% so với cùng kỳ, trong đó 11/11 huyện, thị xã, thành 

phố thu đạt vượt tiến độ dự toán (75%). 

2. Thu Ngân sách địa phương: thu trong quý là 3.760 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

11.252 tỷ đồng, đạt 75,4% so dự toán năm, gồm:  

- Thu cân đối ngân sách: thu trong quý là 1.293 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.946 

tỷ đồng, đạt 85,1% so dự toán.   

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : thu trong quý là 2.467 tỷ đồng, lũy kế từ 

đầu năm 6.306 tỷ đồng, đạt 61% so dự toán, trong đó:  

+ Bổ sung cân đối :  thu trong quý là 1.663 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.433 

tỷ đồng, đạt 66,7% so dự toán. 

    + Bổ sung có mục tiêu : thu trong quý là 804 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

1.873 tỷ đồng, đạt 76% so dự toán. 
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II. Về chi ngân sách địa phương: 

 Tổng chi ngân sách địa phương trong quý là 3.468 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

10.402 tỷ đồng, đạt 69,7% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 116,5% so với 

cùng kỳ năm trước, gồm : 

1) Chi đầu tư phát triển: trong quý là 1.095 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.171 tỷ 

đồng, đạt 66,2% dự toán năm, bằng 147,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: 

- Cấp tỉnh : trong quý là 878 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2.634 tỷ đồng, đạt 59,8% 

dự toán năm, bằng 142,9% so với cùng kỳ. 

 - Cấp huyện : trong quý là 217 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 537 tỷ đồng, đạt 139% 

dự toán năm, bằng 176% so với cùng kỳ. 

2) Chi thường xuyên: trong quý là 2.373 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 7.227 tỷ 

đồng, đạt 73,2% dự toán năm, bằng 106,6% so với cùng kỳ năm trước. 

3) Chi trả nợ lãi vay: trong quý là 0,196 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4,3 tỷ đồng, 

đạt 57,2% so dự toán. 

a/ Phân theo loại chi: 

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo : trong quý là 954 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

2.723 tỷ đồng, đạt 69,1% dự toán năm, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm trước.  

- Chi sự nghiệp y tế : trong quý là 235 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 804 tỷ đồng, đạt 

75,7% dự toán năm, bằng 108,5% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi đảm bảo xã hội : trong quý là 166 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 734 tỷ đồng, 

đạt 113,8% dự toán năm, bằng 155,1% so với cùng kỳ năm trước.  

- Chi quản lý hành chính : trong quý là 430 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.379 tỷ 

đồng, đạt 79,2% dự toán năm, bằng 109,2% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi an ninh quốc phòng : trong quý là 93 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 316 tỷ 

đồng, đạt 87,4% dự toán năm, bằng 95,3% so với cùng kỳ năm trước. 

b/ Phân theo địa bàn : 

+ Cấp tỉnh : trong quý là 1.486 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.375 tỷ đồng, đạt 54% 

dự toán năm, bằng 121% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Cấp huyện: trong quý là 1.982 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 6.028 tỷ đồng, đạt 

88,3% dự toán năm, bằng 113% so với cùng kỳ năm trước. 

 III. Ðánh giá công tác quản lý, điều hành tài chính, ngân sách: 

1. Về quản lý, điều hành ngân sách:  

- Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành dự toán 

thu, chi NSNN quý III/2020, chủ động bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách 

huyện kịp thời, đảm bảo nguồn cho hoạt động bộ máy và các nhu cầu chi cần thiết theo 

dự toán. 

- Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, sự tăng cường phối hợp giữa 

cơ quan thu, cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong quản lý thu NSNN, 

tổng thu NSNN từ kinh tế địa bàn 8 tháng đạt dự toán HĐND tỉnh giao, các khoản thu 
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cân đối ngân sách đạt 83,13% dự toán, vượt tiến độ bình quân là 75%, nếu không tính số 

thu từ xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 74,1% so dự toán.  

- Chi ngân sách địa phương thực hiện tốt theo định hướng của Chính phủ và 

UBND tỉnh, trong đó tập trung chi cho con người, an sinh xã hội, hạn chế tối đa việc bổ 

sung ngoài dự toán, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, cụ thể: rà soát, cắt giảm ít 

nhất 70% kinh phí hội nghị, công tác phí, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên theo chỉ 

đạo của Bộ Tài chính để bù đắp hụt thu NSNN trong tình hình dịch bệnh Covid-19. 

 2. Công tác quản lý vốn đầu tư XDCB:  

- Ðảm bảo nguồn vốn cấp phát và thanh toán kịp thời đối với các dự án có khối 

lượng hoàn thành phát sinh trong quý III/2020, tiến độ chi đạt 66,2% dự toán và bằng 

147,6% so cùng kỳ. 

- Công tác quyết toán vốn đầu tư: trong quý đã phê duyệt quyết toán 187 dự án 

với giá trị 1.792 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 255 dự án với giá trị 3.768 tỷ đồng. Số dự án 

chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng 9 dự án, giá trị thanh toán 26,4 tỷ đồng.   

3. Về thực hiện chế độ chính sách An sinh xã hội: 

a) Chính sách BHYT: Phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội phân bổ kinh phí thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn số tiền 430,6 

tỷ đồng, đạt 75% so dự toán. 

  b) Chính sách bảo trợ xã hội: 

Lũy kế 9 tháng năm 2020 chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị 

định 136 là 415 tỷ đồng, đạt 75% dự toán. 

4. Công tác quản lý tài chính các đơn vị HCSN:  

- Theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 

16/2015/NĐ-CP đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh và đôn đốc các đơn vị triển khai 

thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch được duyệt.  

- Thẩm định phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2020 – 

2022 đối với Trường THCS – THPT Long Bình trực thuộc Sở GD&ĐT; Trung tâm Lưu 

trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ); các ĐVSN trực thuộc Sở Y 

tế; Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm trực thuộc Trung tâm Xúc Tiến Thương mại và 

Đầu tư; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và Trung tâm Công nghệ 

sinh học trực thuộc Sở Khoa học & Công nghệ . 

- Thẩm định Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trường Kỹ 

thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải.  

- Thẩm định kinh phí phục vụ phát triển nguồn nhân lực ngành nông nghiệp theo 

Kế hoạch của UBND tỉnh (Sở NN&PTNT); kinh phí tổ chức lớp đào tạo giám đốc hợp 

tác xã nông nghiệp (Sở NN&PTNT); kinh phí thuê tư vấn xây dựng Kế hoạch phát triển 

vùng sản xuất chuyên canh và xúc tiến tiêu thụ cây ăn trái, rau màu công nghệ cao tỉnh 

An Giang giai đoạn 2020-2025 (Sở NN&PTNT); Kế hoạch sử dụng kinh phí cho việc 

duy tu, sửa chữa hạ tầng Khu công nghiệp năm 2020 (BQL Khu KT) 

- Tổng hợp kết quả thực hiện và dự kiến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản của 

các cơ quan, đơn vị HCSN cấp tỉnh phục vụ xây dựng dự toán NSNN 2021, Kế hoạch 

2021-2025. 
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- Phối hợp báo cáo Sơ kết  công tác CCHC thuộc lĩnh vực Sở Tài chính. 

 5. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp : 

- Tham mưu UBND tỉnh: Báo cáo Bộ Tài chính: tình hình tài chính và kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Quý II/2020 của doanh nghiệp nhà nước và 

doanh nghiệp có vốn nhà nước; báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đối với 

công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty cổ 

phần có vốn nhà nước chi phối; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 

200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về 

giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả 

hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp 

có vốn nhà nước; kế hoạch thu lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu 

tư tại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2023; tình hình triển khai Quyết định số 

26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh 

mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 và Quyết định số 908/QĐ-

TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có 

vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020. 

- Báo cáo UBND tỉnh: về việc triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư tại 

doanh nghiệp theo Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết 

năm 2020; giải trình kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2019 do Ủy ban nhân 

dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu. 

6. Công tác quản lý giá – công sản:  

 6.1 Công tác quản lý giá:  

a) Về tình hình giá cả thị trường: 

       Chỉ số giá tiêu dùng của tỉnh (CPI): Theo số liệu của Cục Thống kê, tháng 9/2020 

CPI của tỉnh An Giang tăng 0,26% so tháng trước, tăng 1,23% so tháng 12/2019 và tăng 

3,87% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung CPI bình quân 9 tháng năm 2020 so cùng 

kỳ tăng 4,67%. 

b) Công tác kê khai giá: 

Trong quý đã tiếp nhận 86 lượt hồ sơ của doanh nghiệp đến kê khai lại giá bán. Lũy 

kế từ đầu năm tiếp nhận 317 lượt hồ sơ của doanh nghiệp đến kê khai lại giá bán. So cùng 

kỳ năm trước về kê khai giá đạt 110% (tháng 9 năm 2019 tiếp nhận hồ sơ của 287 lượt hồ 

sơ của doanh nghiệp). 

6.2 Công tác quản lý tài sản nhà nước: 

a). Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

Trong quý tiếp nhận và xử lý 11 hồ sơ với tổng giá kế hoạch là 0,677 tỷ đồng. 

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9 đã tiếp nhận và xử lý 29 hồ sơ với tổng giá kế hoạch 

là 101,47 tỷ đồng.  

Kết quả thực hiện mua sắm thông qua đấu thầu lựa chọn nhà thầu: tính từ đầu 

năm đến nay các đơn vị đã thực hiện hoàn thành mua sắm 23 gói với tổng giá trị mua 

sắm là 84,262 tỷ đồng/87,613 tỷ đồng (tiết kiệm 1,312 tỷ đồng).  

b) Về việc thẩm định giá đất: 
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- Thẩm định phương án giá đất để tính tiền bồi thường : Trong tháng tiếp nhận và xử 

lý 03 hồ sơ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và xử lý 26 hồ sơ. 

- Thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã 

tiếp nhận và xử lý 03 hồ sơ. 

- Thẩm định phương án giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất: Trong tháng tiếp nhận và 

xử lý 01 hồ sơ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và xử lý 09 hồ sơ. 

- Thẩm định phương án giá đất để xác định giá trị doanh nghiệp:  Lũy kế từ đầu năm 

đến nay đã tiếp nhận và xử lý 01 hồ sơ (Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang). 

- Xác định các khoản được trừ vào tiền thuê đất của các doanh nghiệp: Lũy kế 9 

tháng đầu năm tiếp nhận 23hồ sơ với tổng giá trừ xác định là 38,88 tỷ đồng. 

- Xác định các khoản được trừ vào tiền giao đất của các doanh nghiệp: Lũy kế 9 

tháng đầu năm tiếp nhận 7 hồ sơ với tổng giá trừ xác định là 32,36 tỷ đồng (có 1 hồ sơ chưa 

xử lý). 

- Xác định giá khởi điểm đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất: Lũy kế từ đầu 

năm đến nay đã tiếp nhận và xử lý 09 khu đất với tổng giá khởi điểm là 670,21 tỷ đồng. 

- Xác định giá khởi điểm để cho thuê quyền sử dụng đất: Lũy kế từ đầu năm đến nay 

đã tiếp nhận và xác định giá của 07 khu đất. 

- Về trình UBND tỉnh quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất: Trong tháng đã trình 01 hồ sơ về đấu giá 04 quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Châu 

Phú theo phương thức đấu giá và đã được UBND tỉnh Quyết định phê duyệt. Lũy kế từ đầu 

năm đến nay đã trình 03 hồ sơ. 

c) Tình hình quản lý, sử dụng tài sản: 

- Thu hồi tài sản công: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã trình 02 hồ sơ về thu hồi tài 

sản công là Trụ sở làm việc cũ. 

- Về điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp nhà, đất theo Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài 

sản công: Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và xử lý 06 hồ sơ với tổng số cơ sở 

nhà, đất là 58 cơ sở. 

 - Về thẩm định Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của 

các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp tỉnh và cấp huyện: Lũy kế từ đầu năm đến nay 

đã tiếp nhận 205 đề án của 13 hồ sơ; trong đó đã phối hợp xử lý 204 đề án của 12 hồ sơ, 

đang thẩm định 01 đề án cho thuê tài sản công của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện 

thủy, bộ An Giang. 

 - Về xử lý tài sản được xác lập quyền SHTD: Trình UBND tỉnh phê duyệt phương 

án xử lý tài sản được xác lập quyền SHTD: lũy kế từ đầu năm đến nay tiếp nhận và trình 

phê duyệt phương án xử lý 32 phương án. 

 - Về việc điều chuyển tài sản công: Trong tháng tiếp nhận 01 hồ sơ của Sở Y tế về 

điều chuyển Trụ sở cũ của Trung tâm Dân số KHHGĐ Long Xuyên (cũ) cho UBND 

tp.Long Xuyên, Sở Tài chính đã Tờ trình số 1305/TTr-STC ngày 23/9/2020 trình UBND 

tỉnh Quyết định điều chuyển theo quy định. Lũy kế từ đầu năm tiếp nhận 17 hồ sơ (31 cơ 

sở), trình UBND tỉnh điều chuyển, chuyển giao.  

 



 6 

   7. Công tác thanh tra :  

- Trong quý III đã triển khai 02 cuộc thanh tra tại Phòng Lao động Thương binh 

và Xã hội huyện An Phú và Hội Nông dân tỉnh (thuộc kế hoạch thanh tra năm 2020); dự 

thảo Kết luận thanh tra tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Long 

Xuyên và Phòng Lao động TB&XH huyện Châu Thành, lũy kế từ đầu năm đã triển khai 

6/6 cuộc thanh tra, đạt 100% so kế hoạch. 

- Về việc ban hành kết luận thanh tra: trong quý đã ban hành 01 kết luận thanh tra 

tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo (thuộc KH năm 2020); tổng sai phạm phát hiện 

sau thanh tra là 21 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đã ban hành 03 kết luận thanh tra, tổng 

số sai phạm phát hiện là 0,86 tỷ đồng, tổng số tiền đã thu hồi, nộp ngân sách là 0,84 tỷ 

đồng. 

Đồng thời, đã trình UBND tỉnh kết quả rà soát BHYT từ năm 2016 đến năm 2019. 

Tổng số thẻ BHYT đã cấp trùng là 1.651 thẻ, tương đương 932 triệu đồng.  

- Về việc theo dõi thực hiện các kết luận thanh tra: Trong quý III, đã thu hồi nộp 

ngân sách 827 triệu đồng.  

* Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã triển khai 6/6 cuộc thanh tra, kiểm tra. Đến thời 

điểm báo cáo, đang theo dõi 20 kết luận thanh tra, trong đó có 05 kết luận đã thực hiện 

hoàn thành, 15 kết luận đang thực hiện. Tổng số tiền đã thu hồi, nộp ngân sách là 2,262 

tỷ đồng.  

8. Công tác Tin học – thống kê: 

- Quản lý Tabmis: Thực hiện kiểm tra đường truyền kết nối các đơn vị Phòng Tài 

chính và Kế hoạch cấp huyện và hỗ trợ các đơn vị sử dụng hiệu quả phục vụ Lãnh đạo 

chỉ đạo điều hành. Hỗ trợ Phòng Tài chính kế hoạch huyện Tịnh Biên, Phú Tân, An Phú, 

Tân Châu, Thoại Sơn, Châu Phú, Tri Tôn, Chợ Mới khắc phục sự cố Tabmis, kết hợp tài 

khoản TABMIS cho phòng Tài chính Kế hoạch Tân Châu, Châu Phú, Tân Châu. Thu hồi 

và cấp mới tài khoản đăng nhập Hệ thống TABMIS cho phòng Tài chính kế hoạch 

huyện Châu Phú, Châu Đốc. 

- Cổng thông tin điện tử:  

+ Trong quý cập nhật 39 tin bài, 21 văn bản mới ban hành của TW, Bộ, ngành và 

Sở Tài chính, bảng giá tuần, bảng giá tháng, thông báo giá của các tổ chức cá nhân. 

+ Thực hiện công khai: tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách 

tháng, quý; Công khai quyết định bổ sung dự toán năm 2020 của Sở Tài chính, các dự án 

không đủ điều kiện nhập TABMIS, tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang 

6 tháng đầu năm 2020, quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019, bộ TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài chính trên hệ thống phần mềm một cửa tỉnh, Cổng thông tin 

điện tử Sở Tài chính sau khi UBND tỉnh có quyết định bãi bỏ một số TTHC; Đăng tải 

kết quả mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2020. 

- Thống kê tài chính: Báo cáo giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước 6 

tháng đầu năm 2020. 

9. Công tác cải cách hành chính và đào tạo bồi dưỡng:  

a) Về công tác Cải cách hành chính: 

- Báo cáo 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của 

Chính phủ; 
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- Báo cáo sơ kết 6 tháng công tác cải cách hành chính tại Báo cáo số 1039/BC-

STC ngày 24/7/2020 gửi Sở Nội vụ tổng hợp. 

- Thực hiện rà soát, phối hợp cập nhật thông tin TTHC đã giải quyết tại đơn vị lên 

Cổng Dịch vụ công tỉnh tại Công văn số 1763/STC-VP ngày 20/7/2020 gửi Sở Thông tin 

Truyền thông tổng hợp; 

- Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ số Chi phí không chính thức (PCI 2020); 

- Báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

năm 2020 của Sở Tài chính gửi UBND tỉnh;  

- Trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC được thay thế và bị bãi bỏ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính; 

- Báo cáo tham luận kết quả thực hiện cải cách tài chính công tỉnh An Giang giai 

đoạn 2016 – 2020;  

- Báo cáo cải cách hành chính quý III/2020;  

- Báo cáo tình hình giải quyết TTHC quý III năm 2020 gửi UBND tỉnh tổng hợp. 

b) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:  

- Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 373 công chức, viên chức thuộc Sở Tài 

chính và cấp huyện được nắm biết quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài 

chính khác của xã, phường, thị trấn; chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã để đảm bảo 

thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

- Chuẩn bị triển khai lớp bồi dưỡng chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và công 

tác xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm ngân sách để kịp thời 

hướng dẫn kế toán của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh thực hiện hạch 

toán, kế toán, xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm ngân sách 

được chặt chẽ theo đúng quy định cho kế toán các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp 

cấp tỉnh bao gồm các cơ quan, đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc) và công chức, viên 

chức các Phòng nghiệp vụ của Sở Tài chính. 

- Gửi hồ sơ dự tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị năm 2020, hệ không tập trung 

cho đồng chí Lê Quốc Bình và đồng chí Lê Thị Thùy Trang tại công văn số 2044/STC-VP 

ngày 19/08/2020; 

- Phối hợp triển khai lớp tập huấn nghiệp vụ định giá tài sản trong tố tụng hình sự cho 

các Phòng TCKH cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020;  

- Báo cáo cơ cấu, số lượng và đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức; thăng 

hạng viên chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2020 theo yêu cầu của Sở Nội vụ;  

- Phối hợp Phòng Tài chính Đầu tư tổ chức lớp bồi dưỡng quyết toán dự án hoàn 

thành cho 150 cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; 

B. Kế hoạch công tác tài chính, ngân sách quý IV/2020: 

 I. Quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước: 

1. Về thu ngân sách nhà nước:  

Để đảm bảo thu NSNN đạt dự toán do HĐND tỉnh giao và chỉ tiêu dự toán quý 

IV/2020 do UBND tỉnh giao, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu đôn đốc, 

kiểm tra, quản lý thu nộp thuế, đảm bảo tiến độ thu nộp ngân sách được giao. 
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2. Về chi ngân sách địa phương:  

Ðiều hành chi ngân sách địa phương theo dự toán quý IV/2020 và dự toán giao từ 

đầu năm, không bổ sung ngoài dự toán. Đảm bảo chi tiền lương cho công chức, viên 

chức, chi an sinh xã hội. Thực hiện chi NSÐP trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 

II. Công tác tài chính, ngân sách: 

1. Quản lý, điều hành ngân sách: 

 - Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2020, dự 

toán thu, chi NSNN năm 2021. 

 - Trình UBND tỉnh dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê 

chuẩn dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 

2021. 

 - Dự thảo báo cáo của UBND tỉnh báo Bộ Tài chính và HĐND tỉnh về quyết toán 

NSNN năm 2019. 

 - Trình UBND tỉnh dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê 

chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2019. 

 - Trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về kế hoạch tài chính ngân sách 05 năm giai 

đoạn 2021-2025.  

   2. Công tác quản lý đầu tư XDCB: 

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh 

điều chỉnh kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch vốn năm 2020, kế hoạch 

vốn năm 2021 do cấp tỉnh quản lý. 

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh điều 

chỉnh nguồn kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và nguồn Nghị định 

35/2015/NĐ-CP do cấp tỉnh quản lý. 

- Đôn đốc thu nợ vay chương trình kiên cố hóa kênh mương và chương trình cụm, 

tuyến dân cư vượt lũ, đồng thời cân đối nguồn để tham mưu BGĐ trả nợ Ngân hàng Phát 

triển. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước về kiểm 

toán chuyên đề nguồn XSKT năm 2017-2019. 

- Rà soát, đôn đốc thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh đối với các dự án đã phân bổ 

vốn đầu tư năm 2020.  

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh tổng mức vay, kế hoạch vay 

và trả nợ năm 2020; kế hoạch tài chính, kế hoạch vay, kế hoạch trả nợ 05 năm giai đoạn 

2021-2025; tổng mức vay, kế hoạch vay và trả nợ năm 2021. 

3. Công tác quản lý tài chính các đơn vị HCSN:  

- Tổng hợp nhu cầu bổ sung dự toán năm 2020 của các đơn vị HCSN cấp tỉnh 

tham mưu trình UBND xem xét, xử lý. 

- Thông báo số kiểm tra và tổ chức thảo luận dự toán NSNN năm 2021 của các 

đơn vị HCSN cấp tỉnh theo kế hoạch được phê duyệt. 

- Tổng hợp kết quả thảo luận dự toán NSNN năm 2021 các đơn vị HCSN cấp tỉnh. 
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- Tổng hợp nhu cầu mua sắm sửa chữa năm 2021 của các đơn vị HCSN cấp tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của phòng như: cấp phát kinh phí, thẩm 

định kinh phí theo đề nghị của đơn vị; thu hồi tạm ứng; tham gia góp ý các Đề án, Dự 

án, Kế hoạch, ...; hướng dẫn các chế độ, chính sách liên quan lĩnh vực HCSN. 

4. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp: 

- Tham mưu UBND tỉnh xem xét, bù lỗ năm 2019 đối với 02 tuyến xe buýt Tri 

Tôn – Vĩnh Gia và Tri Tôn – Vàm Rầy của Công ty cổ phần Vận tải An Giang. 

- Có ý kiến về Kế hoạch tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp nhà nước. 

- Báo cáo Bộ Tài chính về việc báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 707/QĐ-

TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 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". 

- Có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Vũng Tàu về việc có ý kiến liên 

quan đến khu đất số 98, đường Trần Phú, phường 5 thành phố Vũng Tàu của Công ty cổ 

phần du lịch An Giang. 

- Báo cáo Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu 

quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2019. 

- Báo cáo Bộ Tài chính tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 

III/2020 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước. 

5. Công tác quản lý giá – công sản: 

a) Về công tác quản lý giá: 

- Theo dõi thu thập thông tin cập nhật biến động giá cả thị trường hàng ngày. 

- Tiếp tục tiếp nhận và theo dõi hồ sơ kê khai giá đối với cấp tỉnh và kiểm tra đôn 

đốc tình hình thực hiện kê khai giá đối với cấp huyện. 

- Tham gia định giá tài sản theo yêu cầu của Tòa án tỉnh,Cục Quản lý thị trường, 

Công an tỉnh, Hải quan ... 

- Tổ chức họp Hội đồng thẩm định giá đất để thẩm định các phương án giá đất do 

Sở Tài nguyên Môi trường gửi. 

- Tham dự Hội nghị tập huấn do Bộ Tài chính triển khai về phần mền cơ sở hạ 

tầng giao thông đường bộ cho 11 huyện, thị xã, thành phố. 

b) Về công tác quản lý tài sản nhà nước: 

- Chủ trì phối hợp với đơn vị triển khai lập hồ sơ bán đấu giá Sân vận động tỉnh. 

- Phối hợp phòng Tài chính HCSN và phòng QL Ngân sách thẩm định Đề án sử 

dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc cấp tỉnh và cấp huyện. 

- Thẩm định trình UBND tỉnh phương án sắp xếp nhà, đất của các đơn vị theo Nghị 

định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài 

sản công. 
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- Cập nhật tình hình biến động tăng giảm tài sản năm 2020 của các cơ quan cấp 

tỉnh và cấp huyện vào dữ liệu tài sản trong chương trình phần mềm quản lý tài sản công 

của Bộ Tài chính. 

- Phối hợp Sở Giao thông Vận tải kiểm tra việc cập nhật, nhập liệu tài sản là hạ 

tầng giao thông đường bộ. 

- Hướng dẫn các đơn vị rà soát các tài sản để đề xuất phương án xử lý trên các 

lĩnh vực: đất đai, trụ sở làm việc, xe ô tô, tài sản khác... 

6. Công tác thanh tra:  

- Hoàn chỉnh kết luận các cuộc thanh tra đã triển khai trong năm, đảm bảo ban 

hành đúng thời gian quy định.  

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị và phản ánh. 

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện khắc phục kiến 

nghị của Kiểm toán Nhà nước và kết luận thanh tra của Sở Tài chính.  

 7. Công tác Tin học – thống kê: 

- Đảm bảo đường truyền ngành Tài chính thông suốt, kịp thời hỗ trợ các đơn vị xử 

lý các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 tại Sở và xây 

dựng kế hoạch thực hiện năm 2021. 

- Báo cáo thống kê tài chính năm 2020 theo quy định. 

8. Công tác cải cách thủ tục hành chính, đào tạo bồi dưỡng và công tác văn 

phòng: 

- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan. 

- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra. 

 Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách một 

số lĩnh vực chủ yếu trong quý III/2020 và kế hoạch công tác quý IV/2020 của Sở Tài 

chính./. 

 

Nơi nhận:          KT.GIÁM ÐỐC 

- UBND tỉnh;             PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Phòng TCKH cấp huyện;  

- Trang thông tin điện tử Sở; Đã ký 

- BGÐ, các phòng và TT.TÐ&DVTC;     

- Lưu: VT, PNS. 

 

                                                                           Nguyễn Điền Tân 
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