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tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính – ngân sách
Tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2019
A. Tình hình thực hiện công tác tài chính, ngân sách tháng 5/2019:
Theo báo cáo trên hệ thống Tabmis Kho bạc Nhà nước, kết quả thu, chi NSNN
tháng 5/2019 đạt được như sau:
I. Thu ngân sách nhà nước tháng 5/2019:
1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: thu trong tháng là 530 tỷ đồng,
lũy kế từ đầu năm 3.652 tỷ đồng, đạt 60,1% so dự toán năm, bằng 122% so với cùng kỳ,
bao gồm:
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: thu trong tháng là 70 tỷ đồng, lũy kế từ đầu
năm 285 tỷ đồng, đạt 121,4% so dự toán năm, bằng 389,1% so với cùng kỳ.
- Thu nội địa: thu trong tháng là 460 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.367 tỷ đồng,
đạt 57% so dự toán năm, bằng 115,3% so với cùng kỳ, chia ra:
a) Thu cân đối ngân sách: thu trong tháng là 460 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm
3.367 tỷ đồng, đạt 57% so dự toán năm, bằng 115,3% so với cùng kỳ. Nếu không kể số
thu xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 49,7% so dự toán, trong đó:
+ Có 14/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ bình quân dự toán, gồm: thu từ DNNN
Trung ương; thu từ DNNN địa phương; thu từ DN có vốn đầu tư ngoài nước; thuế ngoài
quốc doanh; lệ phí trước bạ; thuế sử sụng đất phi nông nghiệp; thuế thu nhập cá nhân;
thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất; thu cho thuê mặt đất, mặt nước; thu tiền cấp quyền
khai thác khoáng sản; thu khác ngân sách; thu cổ tức và thu xổ số kiến thiết.
+ Có 02/16 khoản thu đạt thấp so tiến độ bình quân dự toán, gồm: thuế BVMT và
thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản.
b) Các khoản thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước: thu trong tháng
là 0,074 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 0,305 tỷ đồng, bằng 28,3% so với cùng kỳ.
Phân theo địa bàn:
- Cấp tỉnh : thu trong tháng là 347 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2.657 tỷ đồng, đạt
62,2% so dự toán năm, bằng 127% so với cùng kỳ.
- Cấp huyện : thu trong tháng là 183 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 995 tỷ đồng, đạt
55,1% so dự toán năm, bằng 111% so với cùng kỳ, trong đó có 10/11 huyện, thị xã,
thành phố cơ bản thu đạt vượt tiến độ dự toán, gồm: Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu,
Chợ Mới, Phú Tân, Châu Phú, Thoại Sơn, Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú. 01/11 huyện,
thành phố đạt dưới tiến độ bình quân dự toán, gồm: Châu Thành.
2. Thu Ngân sách địa phương: thu trong tháng là 1.072 tỷ đồng, lũy kế từ đầu
năm 5.919 tỷ đồng, đạt 43,93% so dự toán năm, gồm:
- Thu cân đối ngân sách: thu trong tháng là 409 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.117
tỷ đồng, đạt 59,4% so dự toán năm.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : thu trong tháng là 663 tỷ đồng, lũy kế từ
đầu năm 2.802 tỷ đồng, đạt 34,1% so dự toán năm, trong đó:
+ Bổ sung cân đối : thu trong tháng là 538 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2.153
tỷ đồng, đạt 33,3% so dự toán năm.
+ Bổ sung có mục tiêu : thu trong tháng là 125 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm
649 tỷ đồng, đạt 36,7% so dự toán năm.
II. Về chi ngân sách địa phương:
Tổng chi ngân sách địa phương trong tháng là 1.049 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm
4.893 tỷ đồng, đạt 36,4% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 126,5% so với cùng
kỳ năm trước, gồm :
1) Chi đầu tư phát triển: chi trong tháng là 221 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.240
tỷ đồng, đạt 30,7% so dự toán, bằng 107,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:
- Cấp tỉnh : chi trong tháng là 177 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.090 tỷ đồng, đạt
30% dự toán năm, bằng 120,8% so với cùng kỳ năm trước.
- Cấp huyện : chi trong tháng là 45 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 150 tỷ đồng, đạt
39,4% dự toán năm, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm trước.
2) Chi thường xuyên: chi trong tháng là 828 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.653 tỷ
đồng, đạt 40% dự toán năm, bằng 130% so với cùng kỳ năm trước.
Phân theo loại chi:
- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo : chi trong tháng là 313 tỷ đồng, lũy kế từ đầu
năm 1.485 tỷ đồng, đạt 39,4% dự toán năm, bằng 138,1% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi sự nghiệp y tế : chi trong tháng là 148 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 435 tỷ
đồng, đạt 41,4% dự toán năm, bằng 246,5% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi đảm bảo xã hội : chi trong tháng là 50 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 283 tỷ
đồng, đạt 50,2% dự toán năm, bằng 111,1% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi quản lý hành chính : chi trong tháng là 64 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 360 tỷ
đồng, đạt 47,2% dự toán năm, bằng 123,5% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi an ninh quốc phòng : chi trong tháng là 13 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 74 tỷ
đồng, đạt 50% dự toán năm, bằng 118% so với cùng kỳ năm trước.
Phân theo địa bàn :
+ Cấp tỉnh : chi trong tháng là 378 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2.027 tỷ đồng, đạt
28,5% dự toán năm, bằng 127,4% so với cùng kỳ năm trước.
+ Cấp huyện: chi trong tháng là 671 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2.866 tỷ đồng, đạt
45,1% dự toán năm, bằng 120,2% 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 01/01/2019 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 2019, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh ban hành dự toán
thu, chi NSNN quý II/2019, 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,
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tổng thu NSNN từ kinh tế địa bàn 05 tháng đạt dự toán HĐND tỉnh giao, các khoản thu
cân đối ngân sách đạt 57% dự toán, vượt tiến độ bình quân là 41,67%, nếu không tính số
thu từ xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 49,7% 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, an ninh, quốc phòng,
thực hiện triệt để tiết kiệm chống lãng phí.
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 05 tháng/2019, tiến độ chi đạt 30,7% dự toán và bằng
137,2% so cùng kỳ.
- Công tác quyết toán vốn đầu tư: trong tháng đã phê duyệt quyết toán 12 dự án
với giá trị 43 tỷ đồng, lũy kế từ đần năm là 96 dự án với giá trị 378 tỷ đồng. Số dự án
chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng là 25 dự án, giá trị thanh toán 29,7 tỷ đồng.
3. Về thực hiện chế độ chính sách An sinh xã hội:
a) Chính sách BHYT: Phân bổ đầy đủ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ mua
thẻ BHYT cho các đối tượng năm 2019 với số tiền 280 tỷ đồng, đạt 50,2% dự toán.
b) Chính sách bảo trợ xã hội:
Lũy kế 5 tháng năm 2019, chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị
định 136 và TTLT 29 là 190 tỷ đồng, đạt 41,7% 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 để đôn đốc các đơn vị triển khai
hoạt động theo đúng tiến độ kế hoạch được duyệt.
- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, xây
dựng và lập phương án, phân loại tự chủ về tài chính giai đoạn 03 năm 2019-2020.
- Hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương về việc tổ chức thực
hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết
định 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
5. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp :
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nội dung sau: trình UBND tỉnh về
việc báo cáo giám sát tài chính năm 2018 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; báo cáo Bộ Tài
chính tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà
nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước Quý I năm 2019; đề xuất, điều chỉnh, sửa đổi bổ
sung tiêu chí phân loại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg
ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà
nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp
xếp giai đoạn 2016 – 2020 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ban hành Quyết định đánh giá
kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2018; báo cáo Bộ Tài chính
về việc đánh giá, xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm
2018; báo cáo Bộ Tài chính kết quả giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp năm 2018; đề xuất chấp thuận chủ trương thành lập Xí nghiệp Cầu đường trực
thuộc Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang; phân phối lợi nhuận năm 2018
và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Điện nước An
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Giang; hướng dẫn triển khai thực hiện thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần
Điện nước An Giang theo phương thức chào bán cạnh tranh.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị
quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh An Giang.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sáp nhập Quỹ hỗ trợ xã
hội hóa vào Quỹ đầu tư phát triển; Tờ trình Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xin chủ
trương chuyển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ xã hội hóa sang Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.
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: Theo số liệu của Cục Thống kê, tháng 05/2019 CPI
của tỉnh An Giang tăng 0,49% so tháng trước, tăng 1,35% so tháng 12/2018 và tăng
3,66% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung CPI bình quân tháng 05 năm 2019 so cùng
kỳ tăng 3,49%.
b) Công tác kê khai giá:
- Tiếp nhận hồ sơ kê khai giá: Trong tháng đã tiếp nhận 31 lượt hồ sơ của DN đến
kê khai giá bán, lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 143 lượt hồ sơ của DN đến kê
khai giá bán. So cùng kỳ năm trước về kê khai giá đạt 101% (05 tháng năm 2018 tiếp
nhận hồ sơ của 141 lượt hồ sơ của DN).
- Về công tác quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn: Theo báo cáo của
Sở Giao thông Vận tải trong tháng 05 năm 2019 (từ 20/4/2019 đến 19/5/2019) có tiếp nhận
19 lượt hồ sơ của doanh nghiệp đến kê khai giá cước (06 đơn vị kê khai tăng giá tuyến cố
định, 13 đơn vị đăng ký kê khai tăng giá cước ngày lễ 30/4 và 01/5).
c) Về xác định giá trị tài sản và có ý kiến về giá:
- Tham gia định giá tài sản theo yêu cầu của Tòa án, tháng 5/2019 đã tham gia 02 vụ
với tổng giá trị định giá là 310 triệu đồng (trong đó về đất chỉ xác định đơn giá đất).
- Tham gia ý kiến đóng góp dự thảo Bảng công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí
nội thất tháng 05/2019 trên địa bàn tỉnh An Giang do Sở Xây dựng soạn thảo.
6.2 Công tác quản lý tài sản nhà nước:
a) Về việc thẩm định giá đất:
Thẩm định phương án giá đất để tính tiền bồi thường dự án và giá đất cụ thể để tính
tiền sử dụng đất dự án: Lũy kế 05 tháng đầu năm tiếp nhận 11 hồ sơ tiếp nhận (xác định đơn
giá); Đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất: Lũy kế đã xác định giá đấu giá 09 khu đất
và 80 nền với tổng giá trị khởi điểm là 32,31tỷ đồng; Đấu giá để cho thuê quyền sử dụng
đất: Lũy kế đã xác định giá đấu giá 08 khu đất với tổng giá trị khởi điểm là 41,95 tỷ đồng;
Xác định các khoản trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất: Lũy kế tiếp nhận 23 hồ sơ với
tổng giá trị 61,32 tỷ đồng.
b) Về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất:
Trình UBND tỉnh điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho 20 cơ sở nhà,
đất của cấp huyện và 11 cơ sở nhà đất của cấp tỉnh; Hiện UBND tỉnh đã ban hành Quyết
định phê duyệt phương án xử lý của 04 đơn vị.
c) Về quản lý, sử dụng tài sản công:
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- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày
09/5/2019 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại cơ quan, tổ
chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang.
- Rà soát, sắp xếp xe ô tô công theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP: Sở Tài chính có
Công văn số 839/STC-GCS ngày 12/4/2019 và Công văn số 1101/STC-GCS ngày
13/5/2019 (nhắc lần 1) gửi các cơ quan, đơn vị để rà soát, báo cáo làm cơ sở tham mưu
UBND tỉnh xử lý, sắp xếp xe ô tô công theo tiêu chuẩn, định mức quy định.
- Gửi văn bản đến các Sở, Ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện góp ý các Dự thảo
Quyết định về: tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn
vị sự nghiệp công lập; Về ban hành danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố
định.
7. Công tác thanh tra :
- Tiến hành khảo sát thanh tra tại Sở Tư pháp và Trung tâm Y tế huyện Châu Phú
theo kế hoạch thanh tra năm 2019.
- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện khắc phục kiến nghị của Kết luận thanh
tra.
8. Công tác Tin học – thống kê:
- Quản lý Tabmis: Đảm bảo đường truyền ngành Tài chính hoạt động thông suốt
và hỗ trợ xử lý kịp thời các sự cố xảy ra không làm ảnh hưởng đến xử lý công việc
chuyên môn của các phòng.
- Quản lý cổng thông tin điện tử : Cập nhật kịp thời văn bản, chính sách mới và
tin tức sự kiện nổi bật, đảm bảo cho hoạt động của Cổng được liên tục. Cụ thể:
+ Trong tháng cập nhật 50 văn bản: Chính phủ (05), Bộ Tài chính (05), UBND
tỉnh (03), Sở Tài chính (37); cập giá cả thị trường hàng tuần, tháng. Thông tin cập nhật
chủ yếu là các chế độ chính sách mới, các văn bản hướng dẫn thực hiện,….Ngoài ra, đã
đăng 21 tin sưu tầm về lĩnh vực tài chính ngân sách, giá công sản, … tăng 09 tin so với
tháng trước.
+ Tổng hợp chi trả nhuận bút tin bài cung cấp cho Cổng TTĐT của Sở tháng
5/2019.
9. Công tác cải cách hành chính và đào tạo bồi dưỡng:
- Ban hành Kế hoạch số 447/KH-STC ngày 11/4/2019 về triển khai các giải pháp
nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (chỉ số PAPI) của Sở Tài chính năm 2019
theo kế hoạch số 135/KH-UBND của UBND tỉnh.
- Ban hành kế hoạch kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ năm 2019 của Sở Tài
chính theo yêu cầu tại Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 25/01/2019 của BCĐ CCHC về
việc kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện đăng ký thi đua ứng dụng CNTT gắn với CCHC năm 2019 và đăng
ký thi đua cải cách hành chính năm 2019 theo Quyết định của số 1067/QĐ-UBND ngày
04/5/2019 của UBND tỉnh.
- Báo cáo tham luận về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ
số CCHC tỉnh An Giang năm 2018 theo yêu cầu của Sở Nội vụ.
- Báo cáo số 607/BC-STC ngày 15/5/2019 báo cáo tình hình áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 2001:2008 của cơ quan năm 2018 đã
được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế theo yêu cầu của Sở Khoa học Công
nghệ.
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- Cử 06 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự các lớp đào tạo, bồi
dưỡng do các Sở, ngành và đảng ủy cấp trên tổ chức, cụ thể: lớp bồi dưỡng lý luận chính
trị cho đảng viên mới (01 đ/c); lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới (05 đ/c).
B. Kế hoạch công tác tài chính, ngân sách tháng 6/2019:
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/2019 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/2019 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 Quyết định giao dự toán thu, chi NSNN quý III/2019.
- Trình UBND tỉnh Quyết định về việc chi chuyển nguồn ngân sách năm 2018
sang năm 2019 thuộc ngân sách cấp tỉnh.
- Thông báo kết quả thẩm định quyết toán NSNN năm 2018 đến các huyện, thị xã,
thành phố.
- Triển khai thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh theo kế hoạch.
2. Công tác quản lý đầu tư XDCB:
- Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán nguồn kinh phí
sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích năm 2018 để làm việc với Bộ Tài chính.
- Làm việc với Đoàn kiểm toán chuyên ngành IV về kiểm toán chương trình mục
tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, khu
công nghệ cao, khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai doạn 2016-2020 theo
Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đôn đốc thu nợ vay chương trình cụm, tuyến dân cư và chương trình kiên cố hóa
kênh mương, trả nợ đến hạn quý II/2019 chương trình kiên cố hóa kênh mương cho
Ngân hàng Phát triển.
- Thẩm định nguồn vốn và phần vốn báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án
khởi công mới.
3. Công tác quản lý tài chính các đơn vị HCSN:
- Thưc hiện thẩm định, xét duyệt quyết toán NSNN năm 2018 các đơn vị HCSN
cấp tỉnh theo kế hoạch được duyệt.
- Đôn đốc thu hồi tạm ứng theo kế hoạch.
4. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp:
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xin chủ trương xác nhận đơn vị quản lý để bàn
giao các công trình điện được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn xã Kiến An,
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bù lỗ năm 2018 đối với 02 tuyến xe buýt Tri
Tôn - Vĩnh Gia; tuyến Tri Tôn - Vàm Rầy của Công ty cổ phần Vận tải An Giang.
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- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý đề nghị thực hiện một số nội dung
khắc phục kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Khu vực IX (Công văn số 2296/VPUBNDKTTH ngày 15/5/2019).
- Phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang và Công ty
TNHH một thành viên Phà An Giang triển khai thực hiện các bước cổ phần hóa theo quy
định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.
- Đôn đốc Công ty cổ phần Môi trường đô thị An Giang gửi báo cáo quyết toán cổ
phần hóa, chi phí cổ phần hóa từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến khi chính
thức chuyển thành công ty cổ phần để Sở Tài chính thẩm định trình Uỷ ban nhân dân
tỉnh.
- Phối hợp với Công ty cổ phần Điện nước triển khai các bước tiếp theo của quá
trình thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ- TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn
2017-2020.
- Báo cáo Ủy ban nhân tỉnh tình hình chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong
quá trình hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh theo chỉ đạo tại công văn số
357/UBND-KTTH ngày 03/5/2019.
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, tổng
hợp báo cáo phục vụ công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh.
- 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 ...
- Thành lập đoàn kiểm tra giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch
số 720/KH-STC ngày 04/6/2019 của Sở Tài chính.
- Tổng hợp số liệu đã điều tra chi phí sản xuất và giá thành lúa vụ Đông Xuân
năm 2018-2019 để báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh để công bố giá thành lúa trên
địa bàn tỉnh.
b) Về công tác quản lý tài sản nhà nước:
- Cập nhật tình hình biến động tăng giảm tài sản năm 2019 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.
- Tổng hợp báo cáo rà soát xe ô tô công, tham mưu báo cáo UBND tỉnh phương
án thực hiện.
- Thường xuyên nắm bắt thông tin, thống kê giá cả, thiết bị, giá đất kịp thời phục
vụ tốt cho công tác thẩm định.
6. Công tác thanh tra:
- Triển khai thanh tra tại Sở Tư pháp và Trung tâm Y tế huyện Châu Phú theo kế
hoạch thanh tra năm 2019.
- Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện khắc phục theo kiến nghị của Kết
luận thanh tra.
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- Đảm bảo tiếp dân thường xuyên, định kỳ tại đơn vị; giải quyết đơn thư khiếu
nại, tố cáo kịp thời khi có phát sinh.
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.
- Tổng hợp góp ý các phòng, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch thực hiện đề án “An
Giang điện tử” của Sở Tài chính.
- Phối hợp các phòng thuộc Sở, VNPT An Giang, Sở Thông tin và Truyền thông
vận hành hệ thống Quản lý Văn bản và chỉ đạo điều hành VNPT-iOffice.
- Tiếp tục phối hợp với Sở TTTT đồng bộ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4 trên phần mềm của Bộ Tài chính về phần mềm Một cửa của
tỉnh.
8. Công tác cải cách thủ tục hành chính, đào tạo bồi dưỡng và công tác văn
phòng:
- Tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch cải cách
hành chính tỉnh An Giang năm 2019.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện kiểm soát
chặt chẽ việc ban hành, công khai, minh bạch thủ tục hành chính.
- Nâng cao chất lượng thực hiện và giám sát hoạt động tiếp nhận và trả kết quả
theo cơ chế một cửa.
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 5/2019 và kế hoạch công tác tháng 6/2019 của Sở Tài
chính./.
KT.GI M Ð C
PHÓ GI M Đ C

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Phòng TCKH cấp huyện;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- BGÐ, các phòng và TT.TÐ&DVTC;
- Lưu: VT, PNS.

Đã ký

Ký bởi: Sở Tài chính
Email:
sotaichinh@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Thời gian ký: 11.06.2019

Nguyễn Điền Tân
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