
 

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

Tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2020 

 

 A. Tình hình thực hiện công tác tài chính, ngân sách tháng 10/2020: 

 I. Thu ngân sách nhà nước tháng 10/2020: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: thu trong tháng là 689 tỷ đồng, lũy kế 

từ đầu năm 6.244 tỷ đồng, đạt 92,4% so dự toán năm, bằng 101,2% so với cùng kỳ, bao 

gồm: 

a) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: thu trong tháng là 82 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 225 tỷ đồng, đạt 93,6% so dự toán năm, bằng 47,3% so với cùng kỳ. 

b) Thu nội địa : thu trong tháng là 607 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 6.019 tỷ đồng, 

đạt 92,4% so dự toán năm, bằng 105,7% so với cùng kỳ. Nếu không kể số thu xổ số kiến 

thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 83,1% so dự toán, trong đó:  

+ Có 08/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ bình quân dự toán (83,3%), gồm: thu từ 

DNNN địa phương; thu từ DN có vốn đầu tư ngoài nước; 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 08/16 khoản thu đạt thấp so tiến độ bình quân dự toán (83,3%), gồm: thu từ 

DNNN Trung ương; thu thuế CTN ngoài quốc doanh; 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 tháng 454 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.151 tỷ đồng, đạt 83,5% 

so dự toán năm, bằng 97% so với cùng kỳ. 

+ Cấp huyện : trong tháng 235 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2.093 tỷ đồng, đạt 

117,1% so dự toán năm, bằng 112% so với cùng kỳ, trong đó 11/11 huyện, thị xã, thành 

phố thu đạt vượt tiến độ dự toán (83,3%). 

2. Thu Ngân sách địa phương: thu trong tháng là 1.420 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 12.672 tỷ đồng, đạt 84,9% so dự toán năm, gồm:  

- Thu cân đối ngân sách: thu trong tháng là 552 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 5.498 

tỷ đồng, đạt 94,6% so dự toán.   

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : thu trong tháng là 868 tỷ đồng, lũy kế từ 

đầu năm 7.174 tỷ đồng, đạt 78,7% so dự toán, trong đó:  

+ Bổ sung cân đối :  thu trong tháng là 554 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.988 

tỷ đồng, đạt 75% so dự toán. 

    + Bổ sung có mục tiêu : thu trong tháng là 314 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

2.186 tỷ đồng, đạt 88,7% so dự toán. 

II. Về chi ngân sách địa phương: 
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 Tổng chi ngân sách địa phương trong tháng là 938 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

11.341 tỷ đồng, đạt 76% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 110,3% so với cùng 

kỳ năm trước, gồm : 

1) Chi đầu tư phát triển: trong tháng là 222 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.393 tỷ 

đồng, đạt 70,8% dự toán năm, bằng 128,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: 

- Cấp tỉnh : trong tháng là 171 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2.806 tỷ đồng, đạt 

63,7% dự toán năm, bằng 126,1% so với cùng kỳ. 

 - Cấp huyện : trong tháng là 51 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 587 tỷ đồng, đạt 

152,1% dự toán năm, bằng 143,2% so với cùng kỳ. 

2) Chi thường xuyên: trong tháng là 716 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 7.943 tỷ 

đồng, đạt 80,4% dự toán năm, bằng 103,9% so với cùng kỳ năm trước. 

3) Chi trả nợ lãi vay: trong tháng là 0,388 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4,7 tỷ 

đồng, đạt 62,3% so dự toán. 

a/ Phân theo loại chi: 

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo : trong tháng là 316 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 3.039 tỷ đồng, đạt 77,1% dự toán năm, bằng 98,3% so với cùng kỳ năm trước.  

- Chi sự nghiệp y tế : trong tháng là 28 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 832 tỷ đồng, 

đạt 78,3% dự toán năm, bằng 96,5% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi đảm bảo xã hội : trong tháng là 61 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 795 tỷ đồng, 

đạt 123,4% dự toán năm, bằng 152,9% so với cùng kỳ năm trước.  

- Chi quản lý hành chính : trong tháng là 142 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.522 tỷ 

đồng, đạt 87,3% dự toán năm, bằng 108,1% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi an ninh quốc phòng : trong tháng là 30 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 346 tỷ 

đồng, đạt 95,8% dự toán năm, bằng 95,2% so với cùng kỳ năm trước. 

b/ Phân theo địa bàn : 

+ Cấp tỉnh : trong tháng là 347 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.722 tỷ đồng, đạt 

58,3% dự toán năm, bằng 113% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Cấp huyện: trong tháng là 591 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 6.619 tỷ đồng, đạt 

96,9% dự toán năm, bằng 109% 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 IV/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 92,4% dự toán, vượt tiến độ bình quân là 83,3%, nếu không tính 

số thu từ xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 83,1% 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 tháng 10/2020, tiến độ chi đạt 70,8% dự toán và bằng 

128,8% so cùng kỳ. 

- Công tác quyết toán vốn đầu tư: trong tháng đã phê duyệt quyết toán 11 dự án 

với giá trị 147 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 266 dự án với giá trị 3.915 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 10 tháng năm 2020 chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị 

định 136 là 461 tỷ đồng, đạt 83,3% 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.  

- Thông báo số kiểm tra dự toán NSNN năm 2021 của các đơn vị HCSN cấp tỉnh 

và thực hiện thảo luận dự toán với các trường hợp chưa thống nhất số liệu giao số kiểm 

tra của Sở Tài chính. 

- Tổng hợp và báo cáo số liệu thảo luận dự toán NSNN năm 2021 với các đơn vị 

HCSN cấp tỉnh. 

 5. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp : 

- Tham mưu UBND tỉnh:  

+ Báo cáo Bộ Tài chính kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và 

xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2019. 

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

+ Xem xét, hỗ trợ bù lỗ hoạt động kinh doanh xe buýt cho Công ty cổ phần Vận 

tải An Giang năm 2019. 

+ Báo cáo Bộ Tài chính về báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Đề án cơ cấu lại 

doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 

25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. 
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- Báo cáo UBND tỉnh: Về Khu đất số 98, đường Trần Phú, phường 5 thành phố 

Vũng Tàu của Công ty cổ phần Du lịch An Giang; Về việc giám định tài chính đối với 

Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thuận An. 

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 10/2020 

CPI của tỉnh An Giang tăng 0,3 1% so tháng trước, tăng 1,54% so tháng 12/2019 và tăng 

3,52% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung CPI bình quân 10 tháng năm 2020 so cùng 

kỳ tăng 4,43%. 

b) Công tác kê khai giá: 

Trong tháng đã tiếp nhận 39 lượt hồ sơ của doanh nghiệp đến kê khai lại giá bán. 

Lũy kế từ đầu năm tiếp nhận 368 lượt hồ sơ của doanh nghiệp đến kê khai lại giá bán. So 

cùng kỳ năm trước về kê khai giá đạt 112% (tháng 10 năm 2019 tiếp nhận hồ sơ của 328 

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 tháng tiếp nhận và xử lý 04 hồ sơ với tổng giá kế hoạch là 4,382 tỷ đồng. 

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 10 đã tiếp nhận và xử lý 34 hồ sơ với tổng giá kế hoạch 

là 109,056 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 26 gói với tổng giá trị mua 

sắm là 89,82 tỷ đồng/91,24 tỷ đồng (tiết kiệm 1,427 tỷ đồng).  

b) Về việc thẩm định giá đất: 

- Thẩm định phương án giá đất để tính tiền bồi thường : Trong tháng tiếp nhận và xử 

lý 02 hồ sơ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và xử lý 32 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 10 

tháng đầu năm tiếp nhận 30 hồ sơ với tổng giá trừ xác định là 40,123 tỷ đồng. 

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

tháng đầu năm tiếp nhận 8 hồ sơ với tổng giá trừ xác định là 38,50 tỷ đồng. 

- 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 10 khu đất với tổng giá khởi điểm là 114,925 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 06 khu đất. 
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- Về trình UBND tỉnh quyết định bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất theo Nghị định 167/NĐ-CP: Trong tháng đã trình 01 hồ sơ về đấu giá 01 quyền sử dụng 

đất trên địa bàn TP.Long Xuyên (Trường Mẫu giáo Hoa Cúc cũ) theo phương thức đấu giá 

và đã được UBND tỉnh Quyết định phê duyệt. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã trình 05 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 07 hồ sơ với tổng số cơ  sở 

nhà, đất là 59 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 207 đề án của 15 hồ sơ; trong đó đã phối hợp xử lý 205 đề án của 13 hồ sơ, 

đang thẩm định 02 đề án cho thuê tài sản công của Sở Giáo dục và Sở Y tế. 

 - 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 35 phương án. 

 - Về bán tài sản công: Trong tháng đã chuyển giao và bán đấu giá thành công tài 

sản trên đất và quyền sử dụng đất của sân vận động tỉnh An Giang với tổng giá trị bán 

628,162 tỷ đồng/616,162 tỷ đồng (+12 tỷ đồng). 

 - 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 Bệnh viện Châu Thành và 04 trạm y tế cũ cho UBND huyện 

Châu Thành xử lý, Sở Tài chính đã Tờ trình số 1458/TTr-STC ngày 29/10/2020 trình 

UBND tỉnh Quyết định điều chuyển theo quy định. Lũy kế từ đầu năm tiếp nhận 16 hồ sơ 

(35 cơ sở), trình UBND tỉnh điều chuyển, chuyển giao.  

 - Gửi các đơn vị yêu cầu báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất 

đang giao cho Công ty quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý.  

   7. Công tác thanh tra :  

- Trong tháng 10, đã ban hành 01 Kết luận thanh tra tại Phòng Lao động Thương 

binh và Xã hội huyện Châu Thành (thuộc KH năm 2020); thông qua dự thảo kết luận tại 

02 đơn vị: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội TP. Long Xuyên và Phòng Lao động 

Thương binh Xã hội huyện An Phú. Qua đó, đã kiến nghị các đơn vị chấn chỉnh công tác 

quản lý tài chính nguồn kinh phí an sinh xã hội và kiến nghị thu hồi 76 triệu đồng.  

- Về việc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra: trong tháng 10, đã thu hồi và nộp 

ngân sách 21 triệu (KL của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo).  

* Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, Thanh tra Sở đã thực hiện 6/6 cuộc 

thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Việc theo dõi kết luận thanh tra: tổng số kết luận thanh 

tra theo dõi trong năm 2020 là 21 kết luận (gồm 4 kết luận ban hành năm 2020 và 17 kết 

luận tồn đọng của các năm trước). Đến thời điểm báo cáo, có 06 đơn vị đã hoàn thành 

việc khắc phục theo kết luận thanh tra. Tổng số tiền đã thu hồi nộp ngân sách đến thời 

điểm báo cáo là: 2,283 tỷ đồng.  

8. Công tác Tin học – thống kê: 
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- Quản lý Tabmis: Hỗ trợ đường truyền ngành Tài chính tại Sở và Phòng Tài 

chính và Kế hoạch cấp huyện thông suốt; hỗ trợ đồng bộ mã số quan hệ ngân sách trên 

hệ thống tabmis; hỗ trợ khắc phục kết nối đường truyền Phòng Tài chính và Kế hoạch 

huyện Châu Thành; hỗ trợ xóa bút toán rác trên hệ thống tabmis của Phòng Tài chính – 

Kế hoạch huyện Châu Phú; hỗ trợ các đơn vị sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng 

phục vụ Lãnh đạo chỉ đạo điều hành. 

- Cổng thông tin điện tử: công khai trên Cổng TTĐT Sở bảng giá thị trường tuần, 

tháng; công khai ngân sách; kê khai giá của các tổ chức; kế hoạch lựa chọn nhà thầu thầu 

Công trình: Cải tạo phòng Truyền thống Sở Tài chính An Giang; 11 văn bản của Bộ Tài 

chính, UBND tỉnh và Sở Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách mới, cải 

cách hành chính, phòng chống tham nhũng; văn bản lấy ý kiến trên Cổng TTĐT của Sở. 

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

a) Về công tác Cải cách hành chính: 

- Trình phê duyệt danh sách tham dự lớp tập huấn Hệ thống Quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015. 

- Lập danh sách các đối tượng tham gia điều tra xã hội học xác định Chỉ số  cải 

cách hành chính năm 2020 cấp bộ, cấp tỉnh gửi Sở Nội vụ. 

- Công văn đề cử công chức dự tập huấn KSTTHC năm 2020 và Hướng dẫn thực 

hiện nghiệp vụ Chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi Văn 

phòng UBND tỉnh tổng hợp. 

- Công văn bổ sung mới các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để tích 

hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi Sở Thông tin 

Truyền thông. 

- Báo cáo kết quả thực hiện việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC 

gửi Văn phòng UBND tỉnh và công văn gửi UBND cấp huyện, thị xã, thành phố lấy ý 

kiến về việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của 

UBND cấp huyện. 

b) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:  

- Lập dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho công chức tham dự các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng năm 2021. 

- Công văn về việc tuyển sinh chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản 

năm 2021. 

- Công văn về việc cử công chức, viên chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức năm 

2020. 

- Đăng ký nhu cầu đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2021 gửi 

Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. 

- Gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh về việc triệu tập công chức, viên chức tham dự 

tập huấn lớp bồi dưỡng Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và công tác xét duyệt, thẩm 

định, thông báo, tổng hợp quyết toán ngân sách năm 2020. 

- Gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đăng ký các lớp 

cử nhân văn bằng 2 và thạc sĩ năm 2020 (lần 2). 
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- Góp ý dự thảo hướng dẫn giải quyết các trường hợp chưa có quyết định tuyển 

dụng vào công chức cấp xã. 

- Đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn 

ngạch chuyên viên chính K18 năm 2020. 

B. Kế hoạch công tác tài chính, ngân sách tháng 11/2020: 

 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. 

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 và 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 dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch tài chính 05 

năm 2021-2025. 

- Công văn hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN năm 

2020. 

- Rà soát các khoản Trung ương bổ sung, tạm ứng để rút kịp thời trong năm 2020. 

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi tạm ứng năm 2020.  

   2. Công tác quản lý đầu tư XDCB: 

- Hoàn chỉnh số liệu, dự thảo Tờ trình UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh các nội 

dung: điều chỉnh tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ năm 2020, tổng mức vay, kế hoạch 

vay, trả nợ năm 2021, kế hoạch vay và trả nợ 05 năm giai đoạn 2021-2025. 

- Tham mưu thành lập tổ thẩm tra xem xét nội dung kiến nghị của Công ty TNHH 

Xây dựng Cầu đường An Giang về quyết toán hạng mục công trình hoàn thành dự án 

Nâng cấp Đường tỉnh 943 (đoạn Tân Tuyến – Sóc Triết). 

- Cung cấp số liệu và làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước Khu vực IX. 

- Cân đối nguồn trả nợ chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ. 

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

bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. 
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- Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 

10/2020 và dự kiến tháng 11/2020. 

- Phối hợp hoàn chỉnh dự toán năm 2021 các nguồn kinh phí sự nghiệp. 

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

- Tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí mua sắm thiết bị và thuê đường truyền, 

phần mềm phục vụ kỳ họp không giấy tờ của Hội đồng nhân dân tỉnh; bổ sung kinh phí 

hoạt động 03 tháng cuối năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; bổ sung 

kinh phí tổ chức Lê Vinh danh những điển hình tiên tiến lĩnh vực xã hội hóa và an sinh 

xã hội tỉnh An Giang lần II, giai đoạn 2017-2020; kinh phí thực hiện Kế hoạch Thuê 

dịch vụ phần mềm Quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành; kinh phí mua sắm đồng phục 

cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công; kinh phí từ nguồn thu phí  nộp ngân sách cho Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT. 

- Tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo 

nghề cho thanh niên theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; về chủ 

trương sử dụng kinh phí không thường xuyên năm 2020 để thanh toán cho các nhiệm vụ 

phát sinh đột xuất chưa được bố trí trong dự toán giao của Ban Dân tộc. 

- Góp ý Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; Thông tư ban hành và công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam của Bộ Tài 

chính (sau khi có ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị); Thông tư của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực chăn nuôi (sau khi 

có ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị); Báo cáo tổng kết Chương trình liên kết giữa 

UBND tỉnh An Giang và Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2014-2019, phương 

hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo gửi Sở Nội vụ tổng hợp; Đề cương nhiệm vụ lập 

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh An Giang theo đề nghị của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 

2021-2025 và thực hiện năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang theo đề nghị của Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

- Làm việc với Sở Nội vụ về kinh phí thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ 

thống kỹ thuật và các thiết bị tại Kho Lưu trữ chuyên dụng (Chi cục Văn thư - Lưu trữ); 

Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cải tạo sửa chữa Trường Trẻ em khuyết 

tật; Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về đề nghị bổ sung dự toán năm 2020 thực 

hiện Nghị định 76/2019/NĐ-CP cho Trường THCS, THPT Cô Tô; Làm việc với Sở 

Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch thuê dịch vụ hệ thống trả lời tự động thủ tục 

hành chính tỉnh An Giang. 

- Thẩm định dự toán và nguồn kinh phí lập phương án quản lý rừng bền vững 

phòng hộ và đặc dụng vùng đồi núi tỉnh An Giang, giai đoạn đến năm 2030 theo đề nghị 

của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 về 

Kế hoạch tuyên truyền về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế giai đoạn 2026 – 2020 theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ. 
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- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị HCSN cấp tỉnh gửi nhu cầu mua sắm sửa chữa năm 

2021, để thẩm định, làm cơ sở tổng hợp, tham mưu Ban Giám đốc phân bổ dự toán 

MSSC năm 2021 theo quy định. 

4. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính tình hình tài chính Quý 

III năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

- Công văn gửi Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang về việc 

hạch toán số tiền chênh lệch giảm tài sản cố định vô hình. 

- Thẩm định kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm 

giai đoạn 2021-2025 của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang theo 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh về việc xử lý đề nghị tăng vốn điều lệ của Công ty cổ 

phần Điện nước An Giang sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 

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. 

- Triển khai Kế hoạch khảo sát điều tra giá thành lúa vụ thu đông 2020 trên địa 

bàn 03 huyện Tri Tôn, Thoại Sơn và Tân Châu. 

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

- Chủ trì phối hợp với đơn vị hoàn thiện việc thu tiền bán đấu giá Sân vận động 

tỉnh và chuyển giao tài sản bán đấu giá thành. 

- Phối hợp 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. 

- 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:  
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- Ban hành kết luận thanh tra tại Hội Nông dân tỉnh An Giang.  

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021 và hướng dẫn các phòng chuyên môn 

thuộc Sở, phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch 

kiểm tra năm 2021.  

 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. 

- Tổng hợp số liệu mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 

ngành Tài chính năm 2020 gửi Cục Tin học và Thống kê tài chính và cập nhật trên phần 

mềm tổng hợp thông tin tính chỉ số ICT Index. 

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

phòng: 

- Cải cách hành chính: 

+ Chuẩn bị tài liệu phục vụ đoàn kiểm tra chỉ số Cải cách hành chính năm 2020. 

+ Ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở. 

+ Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch và Đề cương tổng kết thực hiện Đề án tổng 

thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến 

quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Đề án 896) của Ban Chỉ đạo 896 Trung 

ương. 

- 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 tháng 10/2020 và kế hoạch công tác tháng 11/2020 của Sở Tài 

chính./. 

 

Nơi nhận:          KT.GIÁM ÐỐC 

- UBND tỉnh;             PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Phòng TCKH cấp huyện;  

- Trang thông tin điện tử Sở;  

- BGÐ, các phòng và TT.TÐ&DVTC;    Đã ký 

- Lưu: VT, PNS. 

 

                                                                           Nguyễn Điền Tân 
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