
 

BÁO CÁO 

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

Tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2021 

 

 A. Tình hình thực hiện công tác tài chính, ngân sách tháng 5/2021: 

 I. Thu ngân sách nhà nước tháng 5/2021: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: thu trong tháng là 510 tỷ đồng, lũy 

kế từ đầu năm 4.559 tỷ đồng, đạt 66,4% so dự toán năm, bằng 130,3% so với cùng kỳ, 

bao gồm: 

a) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: thu trong tháng là 12 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 146 tỷ đồng, đạt 79,2% so dự toán năm, bằng 222,9% so với cùng kỳ. 

b) Thu nội địa : thu trong tháng là 498 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.413 tỷ đồng, 

đạt 66,1% so dự toán năm, bằng 128,5% so với cùng kỳ. Nếu không kể số thu xổ số 

kiến thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 53,7% so dự toán, trong đó:  

+ Có 13/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ bình quân dự toán (41,7%), gồm: thu từ 

DNNN Trung ương; thu từ DNNN địa phương; thu thuế CTN ngoài quốc doanh; lệ phí 

trước bạ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế BVMT; thu 

phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất; thu cho thuê mặt, đất mặt nước; thu cấp quyền khai 

thác khoáng sản; thu cổ tức và thu xổ số kiến thiết. 

+ Có 03/16 khoản thu đạt thấp so tiến độ bình quân dự toán (41,7%), gồm: thu từ 

DN có vốn đầu tư ngoài nước; thu tại xã và thu khác ngân sách. 

Phân theo địa bàn, gồm: 

+ Cấp tỉnh : thu trong tháng 298 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.252 tỷ đồng, đạt 

63,8% so dự toán năm, bằng 132% so với cùng kỳ. 

+ Cấp huyện : thu trong tháng 212 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.307 tỷ đồng, đạt 

74% so dự toán năm, bằng 126% so với cùng kỳ, trong đó 11/11 huyện, thị xã, thành 

phố thu đạt vượt tiến độ dự toán (41,7%). 

2. Thu Ngân sách địa phương: thu trong tháng là 1.197 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 7.093 tỷ đồng, đạt 46,8% so dự toán năm, gồm:  

- Thu cân đối ngân sách: thu trong tháng là 445 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.135 

tỷ đồng, đạt 68,7% so dự toán.  

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : thu trong tháng là 752 tỷ đồng, lũy kế từ 

đầu năm 2.958 tỷ đồng, đạt 33,2% so dự toán, trong đó:  

+ Bổ sung cân đối :  thu trong tháng là 574 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

2.297 tỷ đồng, đạt 33,3% so dự toán. 

    + Bổ sung có mục tiêu : thu trong tháng là 178 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

661 tỷ đồng, đạt 32,7% so dự toán. 
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II. Về chi ngân sách địa phương tháng 5/2021: 

 Tổng chi ngân sách địa phương trong tháng là 843 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

4.262 tỷ đồng, đạt 28,2% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 76,2% so với cùng 

kỳ năm trước, gồm 

 1. Chi cân đối ngân sách địa phương: chi trong tháng là 777 tỷ đồng, lũy kế từ 

đầu năm 3.847 tỷ đồng, đạt 29,8% dự toán năm, bằng 78,1% so với cùng kỳ năm trước, 

trong đó: 

a) Chi đầu tư phát triển: chi trong tháng là 98 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 469 tỷ 

đồng, đạt 13,5% dự toán năm, bằng 41,8% so với cùng kỳ năm trước 

b) Chi thường xuyên: chi trong tháng là 679 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.377 tỷ 

đồng, đạt 36,9% dự toán năm, bằng 88,9% so với cùng kỳ năm trước. 

c) Chi trả nợ lãi vay: chi trong tháng là 0,2 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 0,864 tỷ 

đồng, đạt 5,6% dự toán năm. 

2. Chi từ nguồn Trung ương BSCMT: chi trong tháng là 66 tỷ đồng, lũy kế từ 

đầu năm 408 tỷ đồng, đạt 20,2% dự toán năm, bằng 60,8% so với cùng kỳ năm trước. 

3. Chi đầu tư từ bội chi NSĐP: 7 tỷ đồng. 

* Phân theo loại chi: 

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo : chi trong tháng là 315 tỷ đồng, lũy kế từ 

đầu năm 1.504 tỷ đồng, đạt 38,1% dự toán năm, bằng 102,7% so với cùng kỳ năm 

trước.  

- Chi sự nghiệp y tế : chi trong tháng là 35 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 279 tỷ 

đồng, đạt 35,4% dự toán năm, bằng 57% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi đảm bảo xã hội : chi trong tháng là 42 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 304 tỷ 

đồng, đạt 63,6% dự toán năm, bằng 59,7% so với cùng kỳ năm trước.  

- Chi quản lý hành chính : chi trong tháng là 156 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 767 

tỷ đồng, đạt 46,4% dự toán năm, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi an ninh quốc phòng : chi trong tháng là 31 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 172 

tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán năm, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm trước. 

b/ Phân theo địa bàn : 

+ Cấp tỉnh : chi trong tháng là 304 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.382 tỷ đồng, đạt 

16,6% dự toán năm, bằng 61% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Cấp huyện: chi trong tháng là 539 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2.880 tỷ đồng, 

đạt 42,2% dự toán năm, bằng 86% 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 01/01/2021 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 2021, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành dự 

toán thu, chi NSNN quý II/2021, chủ động bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân 
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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 05 tháng đạt dự toán HĐND tỉnh giao, các khoản thu 

cân đối ngân sách đạt 66,1% dự toán, vượt tiến độ bình quân là 41,7%, nếu không tính 

số thu từ xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 53,7% 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, chủ động dành nguồn 

cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các chế độ thực hiện nhiệm vụ 

chi theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y 

tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; đảm 

bảo chi phí trang bị hỗ trợ các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng, 

chống 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 5/2021, tiến độ chi đạt 13,5% dự toán và bằng 

41,8% so cùng kỳ. 

- Công tác quyết toán vốn đầu tư: Tổng số dự án đã phê duyệt quyết toán trong 

tháng 5 là 13 dự án, giá trị phê duyệt quyết toán là 353,5 tỷ đồng. Luỹ kế đến 31/5/2021 

là 65 dự án, giá trị phê duyệt quyết toán 948,7 tỷ đồng. Số dự án chậm nộp báo cáo 

quyết toán trên 24 tháng 27 dự án, giá trị thanh toán 76,4 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 236,9 

tỷ đồng, đạt 50,2% so dự toán. 

  b) Chính sách bảo trợ xã hội: 

Lũy kế 5 tháng năm 2021 chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị 

định 136 là 214,7 tỷ đồng, đạt 41,7% dự toán. 

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

4.1 Tình hình thực hiện chuyển đổi cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 

16/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 303/KH-UBND của UBND tỉnh:  

- Tiếp tục 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 tài chính của Trường Cao đẳng Y tế An Giang 

giai đoạn 2021-2023; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và 

nông nghiệp giai đoạn 2021-2023 là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên. 

- Hướng dẫn triển khai thực hiện việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập 

thành công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 

25/12/2020 của Chính phủ tại Công văn số 1082/STC-HCSN.  
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4.2 Thực hiện công tác bầu cử: 

- Thông báo và hướng dẫn cấp tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh An 

Giang và phân bổ kinh phí (đợt 2). 

- Tham mưu điều chỉnh kinh phí từ UBBC tỉnh để bổ sung cho Sở Nội vụ thực hiện 

hỗ trợ hoạt động của các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và các Ban bầu cử đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh An Giang tại Quyết định số 

79/QĐ-UBBC ngày 29/4/2021 của UBBC tỉnh. 

- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo chỉ đạo tại Công văn số 2002/VPUBND-KTTH 

ngày 04/05/2021 của UBND tỉnh tại Công văn số 1158/STC-HCSN ngày 14/5/2021. 

4.3 Công tác phân bổ dự toán, kiểm tra quản lý tài chính và quyết toán nhà 

nước năm 2020: 

Đến thời điểm báo cáo, đã nhận được 46/49 đơn vị gửi báo cáo quyết toán; còn lại 

03  đơn vị chưa gửi báo cáo quyết toán gồm: Sở Y tế, Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội và Tỉnh đoàn. Sở Tài chính đã có Công văn số 1218/STC-HCSN ngày 21/5/2021 về 

việc đôn đốc gửi Báo cáo quyết toán năm 2020 (lần 3). 

Đối với các đơn vị đã gửi BCQT: Thưc hiện xét duyệt, thẩm định quyết toán 2020 là 

22/46 đơn vị đã gửi báo cáo (gồm ra thông báo xét duyệt/ thẩm định và gửi Biên bản đến 

đơn vị có ý kiến). Đồng thời, tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo, xét duyệt thẩm 

định và thông báo quyết toán theo quy định đối với các đơn vị còn lại. 

  5. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp : 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính: (1) Báo cáo giám sát tài chính 

năm 2020 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp 

có vốn Nhà nước do UBND tỉnh An Giang làm đại diện chủ sở hữu; (2) Xin ý kiến về 

việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ năm 2020; (3) Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh Quý 

I/2021 của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty cổ phần có 

vốn Nhà nước; (4) Báo cáo kết quả giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp 

năm 2020. 

- Có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Vận tải An Giang thuê đơn vị thực hiện 

kiểm toán báo cáo thu, chi tài chính năm 2020 đối với 02 tuyến xe buýt Tri Tôn - Vĩnh 

Gia và Tri Tôn - Vàm Rầy gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

- Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử 

dụng vắc xin phòng COVID-19, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh giao cho Sở Tài 

chính hướng dẫn các doanh nghiệp do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu về việc tiêm 

chủng vắc xin cho người lao động công ty theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị 

quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021.  

6. Công tác quản lý giá – công sản:  

 6.1 Công tác quản lý giá:  



 5 

a) Về tình hình giá cả thị trường: 

       Chỉ số giá tiêu dùng của tỉnh (CPI): Theo số liệu của Cục Thống kê, tháng 5/2021 

CPI của tỉnh An Giang tăng 0,24% so tháng trước, tăng 1,55% so với tháng 12 năm 

trước; tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung CPI bình quân 5 tháng năm 

2021 so cùng kỳ tăng 3,26%. 

b) Công tác kê khai giá: 

Trong tháng đã tiếp nhận 34 lượt hồ sơ của doanh nghiệp đến kê khai lại giá bán. 

Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 179 lượt hồ sơ của doanh nghiệp đến kê khai 

giá bán, So cùng kỳ năm trước về kê khai giá đạt 104% (luỹ kế tháng 05 năm 2020 tiếp 

nhận 172 lượt hồ sơ của doanh nghiệp).  

c) Tình hình tham mưu các quy định trong quản lý giá: 

 - Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của UBND 

tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

An Giang và Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh quy định 

giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 - Lấy ý kiến các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tham gia đóng góp dự thảo Công văn của UBND tỉnh về điều hành giá năm 

2021. 

- Tham mưu UBND tỉnh đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 

số 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi và hỗ trợ tiền sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi. 

 - Báo cáo kết quả điều tra chi phí sản xuất và giá thành lúa vụ Đông Xuân 2020-

2021 trên địa bàn tỉnh An Giang gửi UBND tỉnh và Bộ Tài chính. 

- Báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 05/2021 và công tác quản lý giá  gửi 

UBND tỉnh và Bộ Tài chính. 

- Rà soát, gửi văn bản đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng  

thép, thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và thủy sản, thuốc tiêu độc, sát trùng, tẩy 

trùng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản thực hiện kê khai giá theo đúng quy định. 

 - Cập nhật giá thị trường trên địa bàn tỉnh trong tháng để báo cáo thường xuyên 

về Bộ Tài chính (Cục quản lý Giá), UBND tỉnh để theo dõi điều hành giá. 

 - Nhập liệu giá thị trường theo chương trình CSDL quốc gia về giá của Bộ Tài 

chính. 

 6.2 Công tác quản lý tài sản nhà nước: 

a) Thẩm định kế hoạch mua sắm tài sản của các đơn vị cấp tỉnh: Trong tháng tiếp 

nhận và xử lý 04 hồ sơ. Luỹ kế đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua 

sắm 15 hồ sơ với tổng giá trị kế hoạch là 226,23 tỷ đồng, hiện các đơn vị đã và đang 

triển khai kế hoạch mua sắm. 

b) Về việc thẩm định giá đất: 

- Trong tháng Hội đồng thẩm định giá đất đã tiếp nhận thẩm định: 01 hồ sơ về tính 

tiền bồi thường, tính tiền thuê đất và sử dụng đất; Luỹ kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 

16 hồ sơ và đã xử lý 16 hồ sơ. 
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- Xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá: trong tháng tiếp nhận 01 hồ sơ mới; 

Luỹ kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 06 hồ sơ và đã xử lý 05 hồ sơ. 

- Xác định các khoản trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp: Trong tháng 

tiếp nhận 02 hồ sơ; Luỹ kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 16 hồ sơ và đã xử lý 15 hồ sơ 

với tổng giá trị xác định là 50,037 tỷ đồng. 

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

- Việc định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá tài sản công trong phương án sắp 

xếp nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP: Trong tháng tiếp nhận và xử lý 02 hồ 

sơ của các địa phương: Long Xuyên và Phú Tân; Luỹ kế 05 tháng đầu năm 2021 đã tiếp 

nhận 08 hồ sơ  và xử lý 06 hồ sơ với tổng giá trị xác định giá khởi điểm là 243,858 tỷ đồng, 

còn 01 hồ sơ đang chờ Tri Tôn hoàn thiện Chứng thư để xử lý. 

- Về trình UBND tỉnh bán tài sản công theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP: Trong 

tháng tiếp nhận và xử lý 01 hồ sơ của huyện Tịnh Biên; Luỹ kế 05 tháng đầu năm 2021 đã 

tiếp nhận 06 hồ sơ, trình và được UBND tỉnh quyết định bán 03 hồ sơ, 03 hồ sơ có công 

văn gửi đơn vị hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh. 

- Về Phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-

CP: Trong tháng tiếp nhận và xử lý 02 hồ sơ của huyện An Phú và Trường Đại học AG; 

Luỹ kế 05 tháng đầu năm 2021 đã tiếp nhận 05 hồ sơ, đã xử lý 02 hồ sơ; đang xử lý 03 hồ 

sơ. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị và địa phương báo cáo tình hình bán tài sản trên đất, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định của UBND tỉnh.  

- Về phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân:  

 + Trình UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý tài sản là vật chứng vụ án của 

người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước được xác lập quyền sở hữu toàn dân do 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang chuyển giao. 

 + Trình UBND tỉnh phê duyệt 09 hồ sơ phương án xử lý tài sản bị tịch thu do vi 

phạm hành chính được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Công an tỉnh An Giang đề 

xuất. 

- Về điều chuyển, chuyển giao, thu hồi, thanh lý, giữ lại tài sản công: 

 + Tham mưu UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sắp xếp trụ sở làm việc 

của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông và nông nghiệp, 

Thanh tra Sở Giao thông vận tải và Phòng Cảnh sát đường thủy. 

  + Tổ chức bàn giao tài sản của Trường Đại học An Giang từ UBND tỉnh An 

Giang về Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 

 + Báo cáo UBND tỉnh về việc xử lý 02 cơ sở nhà đất số 35 Hai Bà Trưng và số 

68 Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. 

 + Tham mưu UBND tỉnh có công văn về việc đẩy mạnh thực hiện Luật quản lý, sử 

dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh An Giang. 

 + Trình UBND tỉnh thu hồi các xe ô tô cũ thừa so tiêu chuẩn định mức, xe ô tô, 

mô tô không còn sử dụng được của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và phương 

thức xử lý các xe ôtô, môtô công. 
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 + Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trường Đại học An Giang về việc cung 

cấp thông tin trong đấu thầu mua sắm hàng hóa tại trường Đại học An Giang theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh. 

 + Trình UBND tỉnh thanh lý hàng rào khán đài A, B và ghế nhựa Composite 

trên Sân Vận động tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và 

Thi đấu Thể dục Thể thao. 

- Tổng hợp số liệu báo cáo của các cơ quan, đơn vị để cập nhật vào phần mềm quản 

lý tài sản công làm cơ sở báo cáo về Bộ Tài chính và UBND tỉnh đúng quy định của Luật 

Quản lý tài sản công.  

 - Tham gia Hội đồng định giá tài sản tranh chấp theo thư mời của Toà án nhân dân 

tỉnh. 

- Tham gia Hội đồng định giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính. 

   7. Công tác thanh tra:  

- Trong tháng 5, đã thực hiện khảo sát tại huyện Châu Phú, báo cáo kết quả khảo 

sát và lựa chọn đơn vị và thành viên tham gia đoàn thanh tra. Đồng thời, trình dự thảo 

Kết luận thanh tra tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao.  

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

sách 0,045 tỷ đồng (huyện Châu Phú) thuộc kế hoạch thanh tra năm 2016. Lũy kế 5 

tháng đã thu hồi nộp ngân sách: 0,309 tỷ đồng, thu hồi tạm ứng: 3,479 tỷ đồng. 

Lũy kế từ đầu năm đến nay thực hiện 01/6 cuộc thanh tra, đạt 6,7% kế hoạch 

thanh tra năm 2021; tổng số kết luận thanh tra đang được theo dõi, đôn đốc là 15 kết 

luận (ban hành của các năm trước), trong đó có 04 kết luận đã thực hiện hoàn thành, 11 

kết luận dang theo dõi thực hiện.  

8. Công tác Tin học – thống kê: 

- Đường truyền ngành Tài chính tại Sở và Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện 

thông suốt. 

- Cổng thông tin điện tử của Sở: Thực hiện công khai kịp thời lịch làm việc của 

Ban Giám đốc; bảng giá thị trường tuần, tháng; thông báo kê khai giá của các tổ chức, 

cá nhân; văn bản cần lấy ý kiến góp ý, văn bản triển khai; số liệu, tài liệu công khai theo 

quy định. Ngoài ra đã đăng tài 14 tin (12 viết, 02 sưu tầm) trên Cổng TTĐT của Sở. 

- Cung cấp thông tin về hiện trạng hạ tầng ứng dụng, nhân lực công nghệ thông 

tin tại cơ quan trên Hệ thống thông tin báo cáo, tổng hợp dữ liệu động (LRIS) và thông 

tin cơ quan, đơn vị nhà nước tham gia kết nối, trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ 

thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng tỉnh An Giang. 

- Triển khai một số giải pháp để phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình 

mới theo tài liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

-  Báo cáo thống kê tài chính năm 2020 về giám sát tài chính đối với doanh 

nghiệp nhà nước. 

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

9.1 Công tác cải cách hành chính: 
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- Góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 

27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và 

cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 của Sở Tài 

chính. 

- Thực hiện rà soát, đăng ký khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ 

giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến gửi Sở Thông tin Truyền thông 

tỉnh tổng hợp. 

- Rà soát danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu tại Công văn 2298/VPUBND-TH ngày 18/5/2021 của 

UBND tỉnh. 

- Đăng ký khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết TTHC, 

dịch vụ công trực tuyến. 

- Báo cáo kết quả rà soát, cập nhật thông tin TTHC và việc áp dụng DVCTT mức 

độ 3, 4 gửi Sở Thông tin truyền thông. 

- Rà soát, thống kê TTHC nhằm cung cấp thông tin khảo sát hạ tầng kỹ thuật và 

khối lượng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện số hóa theo yêu cầu 

của Sở Thông tinh truyền thông; báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 

6 tháng đầu năm 2021 của Sở Tài chính; rà soát danh mục TTHC thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu tại Công văn 

2298/VPUBND-TH ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh; bổ sung hồ sơ năm 2020 và xây 

dựng hồ sơ năm 2021 phục vụ công tác duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài chính. 

9.2 Công tác đào tạo: 

Thông báo công chức chuẩn bị hồ sơ dự tuyển cao cấp lý luận chính trị hệ tập 

trung và không tập trung năm 2021; Tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển cao cấp lý luận 

chính trị hệ tập trung và không tập trung năm 2021. 

B. Kế hoạch công tác tài chính, ngân sách tháng 6/2021: 

 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 

II/2021 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 II/2021 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: 

 - Tổng hợp trình UBND tỉnh xử lý kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo quy định. 

https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=1313862&t=so_vb_di_da_phat_hanh_cua_vt&v=vt&xld=8233559
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=1313862&t=so_vb_di_da_phat_hanh_cua_vt&v=vt&xld=8233559
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=4894561&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=28262488
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=4894561&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=28262488
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=4725101&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=27076032
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=4725101&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=27076032
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 - Thông báo kết quả thẩm định quyết toán NSNN năm 2020 đối với các huyện, 

thị xã, thành phố. 

 - Trình UBND tỉnh Quyết định giao dự toán thu, chi NSNN quý III/2021. 

 - Trình UBND tỉnh Quyết định về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2020 

sang năm 2021 thuộc ngân sách tỉnh. 

2. Công tác quản lý đầu tư XDCB: 

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tham mưu UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh xử lý hụt thu NSNN năm 2020. 

- Tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, KBNN An Giang theo dõi, tổng 

hợp báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 6 năm 2021. 

- Phối hợp với Sở KH&ĐT phân bổ, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư 

công năm 2021. 

- Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư và Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính 

lập báo quyết toán, thẩm tra trình phê duyệt báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo 

quy định.   

- Tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành 

có liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án khởi công 

mới và các dự án điều chỉnh. 

- Phối hợp báo cáo Kiểm toán nhà nước khu vực IX về chuyên đề quản lý, nguồn 

kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2016-2020 của Đài PTTH An Giang. 

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

- Phối hợp cập nhật, tổng hợp báo cáo các nội dung có liên quan đến chế độ, 

chính sách và kinh phí dịch Covid – 19 của các đơn vị cấp tỉnh. Thẩm định kinh phí 

tiêm ngừa phòng COVID-19 đợt 2 của tỉnh theo đè nghị của Sở Y tế. 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Tiểu ban Cơ sở vật chất 

(Kế toán) Ủy ban bầu cử tỉnh về quyết toán kinh phí bầu cử.  

- Tiếp tục thực hiện công tác xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán đối với 

các đơn vị đã gửi đầy đủ báo cáo quyết toán và đôn đốc các đơn vị chưa gửi báo cáo 

quyết toán theo quy định. 

- Tham mưu UBND tỉnh: đề nghị bổ sung kinh phí tổ chức Hội thi báo cáo viên, 

tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Văn phòng tỉnh ủy. 

- Có ý kiến về đề xuất cấp phê duyệt dự toán công tác mua sắm tập trung hàng 

hóa y tế trên địa bàn tỉnh AG (Ban QLDA và khu vực Phát triển đô thị tỉnh); tạm ứng 

nguồn thu phí tham quan Khu du lịch núi Cấm do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid 

– 19 (TTXT TMĐT). 

4. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp: 

- Tham mưu UBND tỉnh: xem xét, ban hành Quy chế về tổ chức thực hiện quyền 

và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; xem xét, ban hành 

Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số theo Thông tư số 22/2021/TT-BTC 

ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính; về kết quả kiểm toán nội bộ Hợp tác xã nông nghiệp 
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trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020 theo chỉ đạo tại Công văn số 1593/VPUBND-

KTN ngày 09/4/2021; xem xét, chấp thuận cho Người đại diện phần vốn nhà nước tại 

Công ty cổ phần Điện nước An Giang biểu quyết thông qua Điều lệ và Quy chế nội bộ 

về quản trị, báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế 

hoạch năm 2021, tăng vốn điều lệ và chia cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Điện 

nước An Giang. 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình đầu tư 

ra nước ngoài năm 2020 của doanh nghiệp có vốn Nhà nước do UBND tỉnh làm đại 

diện chủ sở hữu. 

- Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh việc triển khai thực hiện Nghị định số 

45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của 

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 

5. Công tác quản lý giá – công sản: 

a) Về công tác quản lý giá: 

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục kèm theo 

quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang  

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định mua sắm tài sản công theo 

phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang thay thế Quyết định số 09/2018/QĐ-

UBND ngày 10/4/2018 và Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của 

UBND tỉnh An Giang. 

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

- 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. 

- Báo cáo tình hình biến động giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh. 

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

- Tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xin ý kiến 

thống nhất về sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác chung; xe ô tô chuyên dùng 

khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh An Giang. 

 - Tổ chức kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất của Công ty Cổ phần Điện nước 

An Giang để lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định.  

 - Tham mưu UBND tỉnh bán trụ sở làm việc cũ Chi cục Thủy sản An Giang. 

- Tiếp tục thực hiện thẩm định Phương án giá đất và xác định các khoản được trừ 

vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị và địa 

phương. 

- Tiếp tục cập nhật tình hình biến động tăng giảm tài sản năm 2021 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. 

6. Công tác thanh tra:  

- Triển khai công tác thanh tra tại huyện Châu Phú.  
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- Ban hành kết luận thanh tra tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể 

dục thể thao.  

 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. 

- Góp ý Dự thảo Kế hoạch phát triển đô thị thông minh thành phố Long Xuyên 

thực hiện “Đề án An Giang điện tử” giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 

2030. 

- Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 30NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ 

Chính trị và Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 18/10/2019 của Chính phủ. 

 - Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-UBND về ban hành danh 

mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của Sở Tài chính 6 tháng đầu năm 

2021. 

- Triển khai xác định cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của cơ 

quan. 

8. Công tác cải cách thủ tục hành chính, đào tạo bồi dưỡng: 

- Phối hợp các phòng, Trung tâm thuộc Sở bổ sung hồ sơ năm 2020 và xây dựng 

hồ sơ năm 2021 phục vụ công tác duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài chính. 

- Báo cáo tình hình giải quyết TTHC cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tháng 5/2021 

công khai hàng tháng; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 

2021 của Sở Tài chính gửi Sở Nội vụ tổng hợp; rà soát danh mục TTHC thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi UBND tỉnh; kết quả thực 

hiện chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật và chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật gửi 

Sở Tư pháp tổng hợp;  

- Thực hiện cung cấp thông tin khảo sát hạ tầng kỹ thuật và khối lượng hồ sơ, kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện số hóa gửi STTTT tổng hợp. 

- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch đào tạo năm 

2021 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 5/2021 và kế hoạch công tác tháng 6/2021 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;     

- Lưu: VT, PNS.                                              

         

   Nguyễn Điền Tân 

https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=4725101&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=27076032
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=4725101&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=27076032
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=4894561&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=28262488
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=4894561&t=vb_den_chua_xu_ly_cua_cv&v=cv&xld=28262488
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