
 

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

Tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9/2020 

 

 A. Tình hình thực hiện công tác tài chính, ngân sách tháng 8/2020: 

 I. Thu ngân sách nhà nước tháng 8/2020: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: thu trong tháng là 448 tỷ đồng, lũy kế 

từ đầu năm 5.028 tỷ đồng, đạt 74,4% so dự toán năm, bằng 98,7% so với cùng kỳ, bao 

gồm: 

a) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: thu trong tháng là 16 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 122 tỷ đồng, đạt 50,9% so dự toán năm, bằng 28,4% so với cùng kỳ. 

b) Thu nội địa : thu trong tháng là 432 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.906 tỷ đồng, 

đạt 75,3% so dự toán năm, bằng 105,2% so với cùng kỳ. Nếu không kể số thu xổ số kiến 

thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 65,8% 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 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 (66,7%), gồm: thu từ 

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

thu cho thuê mặt, đất mặt nước; thu tại xã và thu khác ngân sách. 

Phân theo địa bàn, gồm: 

+ Cấp tỉnh : trong tháng 290 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.390 tỷ đồng, đạt 68,2% 

so dự toán năm, bằng 94% so với cùng kỳ. 

+ Cấp huyện : trong tháng 158 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.638 tỷ đồng, đạt 

91,6% so dự toán năm, bằng 109% so với cùng kỳ, trong đó 11/11 huyện, thị xã, thành 

phố thu đạt vượt tiến độ dự toán (66,7%). 

2. Thu Ngân sách địa phương: thu trong tháng là 1.140 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 10.049 tỷ đồng, đạt 67,3% so dự toán năm, gồm:  

- Thu cân đối ngân sách: thu trong tháng là 387 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.490 

tỷ đồng, đạt 77,2% so dự toán.   

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : thu trong tháng là 753 tỷ đồng, lũy kế từ 

đầu năm 5.559 tỷ đồng, đạt 61% so dự toán, trong đó:  

+ Bổ sung cân đối :  thu trong tháng là 554 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.879 

tỷ đồng, đạt 58,3% so dự toán. 

    + Bổ sung có mục tiêu : thu trong tháng là 199 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

1.680 tỷ đồng, đạt 68,2% so dự toán. 

II. Về chi ngân sách địa phương: 

 Tổng chi ngân sách địa phương trong tháng là 1.008 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

9.057 tỷ đồng, đạt 60,7% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 112,6% so với cùng 

kỳ năm trước, gồm : 
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1) Chi đầu tư phát triển: trong tháng là 183 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2.574 tỷ 

đồng, đạt 53,7% dự toán năm, bằng 128,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: 

- Cấp tỉnh : trong tháng là 173 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2.144 tỷ đồng, đạt 

48,7% dự toán năm, bằng 126,5% so với cùng kỳ. 

 - Cấp huyện : trong tháng là 10 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 430 tỷ đồng, đạt 

111,4% dự toán năm, bằng 141% so với cùng kỳ. 

2) Chi thường xuyên: trong tháng là 825 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 6.478 tỷ 

đồng, đạt 65,6% dự toán năm, bằng 107,1% so với cùng kỳ năm trước. 

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

54,6% so dự toán. 

a/ Phân theo loại chi: 

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo : trong tháng là 332 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 2.417 tỷ đồng, đạt 61,4% dự toán năm, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm trước.  

- Chi sự nghiệp y tế : trong tháng là 122 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 736 tỷ đồng, 

đạt 69,3% dự toán năm, bằng 107,1% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi đảm bảo xã hội : trong tháng là 46 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 671 tỷ đồng, 

đạt 104,1% dự toán năm, bằng 157,2% so với cùng kỳ năm trước.  

- Chi quản lý hành chính : trong tháng là 139 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.243 tỷ 

đồng, đạt 71,4% dự toán năm, bằng 110,1% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi an ninh quốc phòng : trong tháng là 27 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 284 tỷ 

đồng, đạt 78,5% dự toán năm, bằng 97,2% so với cùng kỳ năm trước. 

b/ Phân theo địa bàn : 

+ Cấp tỉnh : trong tháng là 383 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.696 tỷ đồng, đạt 

45,6% dự toán năm, bằng 113% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Cấp huyện: trong tháng là 625 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 5.361 tỷ đồng, đạt 

78,5% dự toán năm, bằng 112% 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 

cân đối ngân sách đạt 75,3% dự toán, vượt tiến độ bình quân là 66,7%, nếu không tính 

số thu từ xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 65,8% 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. 
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 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 8/2020, tiến độ chi đạt 53,7% dự toán và bằng 

128,7% so cùng kỳ. 

- Công tác quyết toán vốn đầu tư: trong tháng đã phê duyệt quyết toán 19 dự án 

với giá trị 240 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 179 dự án với giá trị 2.947 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 8 tháng năm 2020 chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị 

định 136 là 369 tỷ đồng, đạt 66,7% 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 thực hiện nhiệm vụ tài 

chính của các ĐVSN trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2020-2022. 

- Tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 phát sinh giai đoạn 2 năm 2020 của ngành y tế. 

- Tham mưu UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên, lao động có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo đề nghị của Liên đoàn 

lao động tỉnh. 

- Báo cáo rà soát, đánh giá các quy định về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh; đề xuất phương án giảm phí, lệ phí. 

- Xác định, tổng hợp kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của các cơ 

quan, đơn vị cấp tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 759/UBND-KTTH 

ngày 21/7/2020 về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 

tài chính gửi Phòng Ngân sách tổng hợp. 

 5. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp : 

- Tham mưu UBND tỉnh: Báo cáo Bộ Tài chính về việc 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; báo cáo Bộ Tài chính 

tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh Quý II/2020 của doanh nghiệp nhà 

nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; báo cáo Bộ Tài chính 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; báo cáo Bộ Tài chính kế hoạch thu lợi 

nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp giai đoạn 2021-

2023; có văn bản triển khai đến doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà 

nước về việc chấn chỉnh công tác quản lý, điều hành tại các doanh nghiệp và sắp xếp, xử 

lý tài sản công. 
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- 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 8/2020 

CPI của tỉnh An Giang tăng 0,21% so tháng trước, tăng 0,96% so tháng 12/2019 và tăng 

4,35% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung CPI bình quân 8 tháng năm 2020 so cùng 

kỳ tăng 4,78%. 

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 tiếp nhận 276 lượt hồ sơ của doanh nghiệp đến kê khai lại giá bán. So 

cùng kỳ năm trước về kê khai giá đạt 107% (tháng 8 năm 2019 tiếp nhận hồ sơ của 257 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 08 hồ sơ với tổng giá kế hoạch là 11,747 tỷ đồng. 

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8 đã tiếp nhận và xử lý 28 hồ sơ với tổng giá kế hoạch 

là 100,799 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 22 gói với tổng giá trị mua 

sắm là 83,420 tỷ đồng/86,771 tỷ đồng (tiết kiệm 1,312 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 21 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 02 hồ sơ. 

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

xử lý 03 hồ sơ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và xử lý 08 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 8 

tháng đầu năm tiếp nhận 16 hồ sơ với tổng giá trừ xác định là 36,096 đồng. 

- Xác định các khoản được trừ vào tiền giao đất của các doanh nghiệp: Lũy kế 8 

tháng đầu năm tiếp nhận 6 hồ sơ với tổng giá trừ xác định là 32,36 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 07 khu đất với tổng giá khởi điểm là 52,64 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. 

- 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 
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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) Về công tác phòng chống dịch Covid-19: 

Thẩm định nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng 

chống dịch phát sinh giai đoạn 2 theo đề nghị của Sở Y tế để trình UBND tỉnh cấp kinh 

phí. 

d) 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: Trong tháng tiếp nhận và xử lý 01 hồ sơ của Trường Tiểu học A Phú Mỹ 

(điểm phụ) thí trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân. 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: Trong tháng không tiếp nhận 

hồ sơ. Lũy kế từ đầu năm đến nay phối hợp thẩm định 162 Đề án của 11 hồ sơ.  

 - 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: Trong tháng tiếp nhận và xử lý 05 phương 

án, lũy kế từ đầu năm đến nay tiếp nhận và trình phê duyệt phương án xử lý 27 phương 

án. 

 - Về việc điều chuyển tài sản công:  

 + Trong tháng tiếp nhận 04 hồ sơ của Kho Bạc Nhà nước tỉnh An Giang về điều 

chuyển các Trụ sở cũ của Kho Bạc Nhà nước các huyện cho UBND tp.Long Xuyên, 

huyện Châu Phú, huyện Tri Tôn và huyện An Phú, Sở Tài chính đã Tờ trình UBND tỉnh 

Quyết định điều chuyển theo quy định. Lũy kế từ đầu năm tiếp nhận 14 hồ sơ (29 cơ sở), 

trình UBND tỉnh điều chuyển, chuyển giao.  

 + Tham mưu UBND tỉnh tạm giao 01 xe ô tô công tác thu hồi từ đơn vị thừa so tiêu 

chuẩn định mức để tạm giao cho Huyện ủy Châu Thành quản lý, sử dụng (tránh xuống 

cấp, hư hỏng do không bảo dưỡng sử dụng) trong thời gian chờ UBND tỉnh ban hành 

quyết định tiêu chuẩn, định mức. 

 - Về thanh lý tài sản công: Từ đầu năm đến nay đã xử lý 05 hồ sơ về thanh lý tài 

sản công. Trong đó: 02 hồ sơ về nhà (có Quyết định thanh lý bằng hình thức phá dỡ bán 

vật tư thu hồi nhưng chưa xử lý bán); 01 hồ sơ về thanh lý xe ô tô công hết niên hạn sử 

dụng; 01 hồ sơ là vật tư thu hồi từ thay thế cái mới và 01 hồ sơ thanh lý đường dây cáp 

điện ngầm (đang thông báo bán). Tổng giá trị các tài sản đã thanh lý bán là 22,44 triệu 

đồng.   

   7. Công tác thanh tra :  

- Trong tháng 8, đã xây dựng Kế hoạch thanh tra và công bố Quyết định thanh tra 

tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện An Phú, đã ban hành 01 kết luận 

thanh tra tại Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo (thuộc KH năm 2020); qua đó đã kiến 

nghị đơn vị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, kế toán và nộp ngân sách 21 triệu 

đồng do chi không đúng quy định 

- Về việc thực hiện kết luận thanh tra: trong tháng 8, đã thu hồi và nộp ngân sách 

827 triệu đồng (Trung tâm Y tế huyện An Phú). Tổng số tiền đã thu hồi nộp ngân sách 
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đến thời điểm báo cáo là: 2,262 tỷ đồng.  

Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, đã thực hiện 03 cuộc thanh tra, 01 cuộc 

kiểm tra rà soát BHYT, đạt 66,6% so với kế hoạch năm 2020; đang theo dõi 20 kết luận 

thanh tra (trong đó 17 kết luận thanh tra của các năm trước, 03 kết luận ban hành năm 

2020).  

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 Tân Châu, Thoại Sơn, Châu 

Phú, Tri Tôn, Chợ Mới khắc phục sự cố Tabmis. Thu hồi và cấp lại tài khoản đăng nhập 

Hệ thống TABMIS cho phòng Tài chính kế hoạch thành phố Châu Đốc. 

- Cổng thông tin điện tử: Trong tháng cập nhật 12 tin bài, 10 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. Cập nhật báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính 

- ngân sách Tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8/2020. Cập nhật 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. Cổng thông 

tin điện tử đã hoàn thành nâng cấp giao diện và các chuyên mục theo quy định. 

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

năm 2020 của Sở Tài chính gửi UBND tỉnh. 

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ theo yêu 

cầu của Sở Thông tin Truyền thông. 

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

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. 

- Cung cấp số liệu giải quyết hồ sơ TTHC năm 2019 và 7 tháng đầu năm 2020 gửi 

Sở Thông tin Truyền thông. 

- Tổng hợp 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 triển khai 

Luật tiếp cận thông tin. 

b) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:  

- Đăng ký danh sách học lớp chuyên viên, chuyên viên chính theo yêu cầu của Sở 

Nội vụ.  

- Đăng ký lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 năm 2020 

gửi Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang. 

- Phối hợp chuẩn bị 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 hoàn chỉnh kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 theo đề nghị của 

Sở Nội vụ. 
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B. Kế hoạch công tác tài chính, ngân sách tháng 9/2020: 

 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 

III/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 III/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: 

 - Trình UBND tỉnh ban hành quyết định tiết kiệm 70% kinh phí hội nghị, công tác 

phí, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bù đắp hụt thu ngân sách trong tình hình 

dịch bệnh Covid-19. 

 - Trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí thực hiện chế độ chống dịch theo NQ 37 của 

Chính phủ và kinh phí hỗ trợ người dân theo NQ 42 của Chính phủ cho các huyện, thị 

xã, thành phố theo số liệu thực chi quyết toán kinh phí chống dịch đợt 1/2020. 

 - Trình UBND tỉnh quyết định chuyển nguồn  năm 2019 sang năm 2020 thuộc 

ngân sách cấp tỉnh. 

 - Đối chiếu số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 với Kho bạc nhà nước tỉnh 

trình UBND tỉnh báo cáo quyết toán NSNN tỉnh năm 2019 gửi Bộ Tài chính. 

 - Phối hợp Cục Thuế tỉnh dự kiến số liệu thu NSNN 2021. Tổng hợp số liệu dự 

toán thu, chi NSNN 2021, thông báo số kiểm tra dự toán thu, chi NSNN năm 2021 cho 

các huyện, thị xã, thành phố, chuẩn bị thảo luận với các đơn vị.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   2. Công tác quản lý đầu tư XDCB: 

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung 

dự toán 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 và xử lý nguồn kinh phí Nghị định 62/2017/NĐ-CP 

của Chính phủ. 

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

cụm, tuyến dân cư vượt lũ, đồng thời cân đối nguồn thu trả nợ đến hạn cho Ngân hàng 

Phát triển. 

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính 

về việc cam kết tiến độ giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài 2020. 

- Báo cáo rà soát kết quả nhập dự toán vào hệ thống Tabmis kế hoạch vốn đầu tư 

năm 2020 theo yêu cầu của Bộ Tài chính. 

- Phân bổ danh mục xử lý công nợ các dự án đã được phê duyệt quyết toán do cấp 

tỉnh quản lý. 

- Phối hợp Ban Quản lý dự án ĐTXD và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang 

lập báo cáo quyết toán dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài chính. 

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

- Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện dự toán năm 2020 và số liệu dự toán năm 

2021 của các cơ quan, đơn vị HCSN cấp tỉnh. 
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- Chuẩn bị kế hoạch thảo luận dự toán năm 2021 với các đơn vị HCSN cấp tỉnh. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng kinh phí để thực hiện nhiệm 

vụ phát sinh chưa được giao dự toán năm 2020 theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi 

trường; kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị và thuê trụ sở làm việc của Trung tâm 

phục vụ Hành chính công trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. 

- Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT làm rõ một số nội dung liên quan đến 

chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để 

có cơ sở hướng dẫn theo quy định. 

- Tham mưu UBND tỉnh góp ý Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng 

và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp; Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh về việc triển khai hướng dẫn chi trả phí dịch 

vụ thanh toán không dùng tiền mặt sau khi có ý kiến của Kho bạc nhà nước tỉnh và Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Có ý kiến phối hợp về Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa năm 2021 theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tỉnh rà soát, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh nhu cầu kinh phí thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 

2018 của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 tại địa phương theo quy định. 

4. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp: 

- Trình 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. 

- Tham mưu UBND tỉnh có ý kiến về Kế hoạch tài chính năm 2021 của các doanh 

nghiệp nhà nước. 

- Công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo 03 năm tình hình triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư 

nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa. 

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. 

- Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai pháp luật về định giá tài sản trong tố tụng 

hình sự 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. 
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- 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:  

- Ban hành kết luận thanh tra tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành 

phố Long Xuyên và huyện Châu Thành thuộc kế hoạch thanh tra năm 2020.  

- Triển khai 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.  

 7. Công tác Tin học – thống kê: 

- Thực hiện kiểm tra đường truyền TABMIS kết nối các đơn vị Phòng Tài chính 

và KH cấp huyện và hỗ trợ các đơn vị xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. 

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

phòng: 

- Cải cách hành chính: 

+ Chuẩn bị hồ sơ để Ban Giám đốc tiếp đoàn kiểm tra việc áp dụng, duy trì hệ 

thống QLCL ISO 9001 của cơ quan (thời gian tiếp đoàn 8/9/2020); 

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

giai đoạn 2016 – 2020; 

+ Gửi Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2020. 

+ Gửi Báo cáo tình hình triển khai Luật tiếp cận thông tin. 

+ Cử CBCC tham dự tập huấn chuyển đổi HTQLCL ISO 9001:2015. 

- 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 8/2020 và kế hoạch công tác tháng 9/2020 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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