
                                               

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

Tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8/2020 

 

 A. Tình hình thực hiện công tác tài chính, ngân sách tháng 7/2020: 

 I. Thu ngân sách nhà nước tháng 7/2020: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: thu trong tháng là 523 tỷ đồng, lũy kế 

từ đầu năm 4.580 tỷ đồng, đạt 67,8% so dự toán năm, bằng 97,4% so với cùng kỳ, bao 

gồm: 

a) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: thu trong tháng là 30 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 107 tỷ đồng, đạt 44,4% so dự toán năm, bằng 25,4% so với cùng kỳ. 

b) Thu nội địa : thu trong tháng là 493 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.473 tỷ đồng, 

đạt 68,6% so dự toán năm, bằng 104,4% so với cùng kỳ. Nếu không kể số thu xổ số kiến 

thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 59,6% so dự toán, trong đó:  

+ Có 09/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ bình quân dự toán (58,3%), 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; thuế thu nhập cá nhân; thu tiền sử dụng đất; 

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

+ Có 07/16 khoản thu đạt thấp so tiến độ bình quân dự toán (58,3%), gồm: thu từ 

DNNN Trung ương; lệ phí trước bạ; thuế BVMT; 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 347 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.099 tỷ đồng, đạt 62,4% 

so dự toán năm, bằng 92% so với cùng kỳ. 

+ Cấp huyện : trong tháng 176 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.481 tỷ đồng, đạt 

82,8% 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 (58,3%). 

2. Thu Ngân sách địa phương: thu trong tháng là 1.413 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 8.909 tỷ đồng, đạt 59,7% so dự toán năm, gồm:  

- Thu cân đối ngân sách: thu trong tháng là 446 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.102 

tỷ đồng, đạt 70,6% so dự toán.   

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : thu trong tháng là 967 tỷ đồng, lũy kế từ 

đầu năm 4.807 tỷ đồng, đạt 52,7% so dự toán, trong đó:  

+ Bổ sung cân đối :  thu trong tháng là 554 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.325 

tỷ đồng, đạt 50% so dự toán. 

    + Bổ sung có mục tiêu : thu trong tháng là 413 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

1.482 tỷ đồng, đạt 60,1% so dự toán. 
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II. Về chi ngân sách địa phương: 

 Tổng chi ngân sách địa phương trong tháng là 1.105 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

8.058 tỷ đồng, đạt 54% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 121,8% so với cùng 

kỳ năm trước, gồm : 

1) Chi đầu tư phát triển: trong tháng là 306 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2.401 tỷ 

đồng, đạt 50,1% dự toán năm, bằng 143,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: 

- Cấp tỉnh : trong tháng là 206 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.981 tỷ đồng, đạt 45% 

dự toán năm, bằng 138,7% so với cùng kỳ. 

 - Cấp huyện : trong tháng là 100 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 420 tỷ đồng, đạt 

108,8% dự toán năm, bằng 169,8% so với cùng kỳ. 

2) Chi thường xuyên: trong tháng là 799 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 5.653 tỷ 

đồng, đạt 57,2% dự toán năm, bằng 114,4% 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 316 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 2.086 tỷ đồng, đạt 52,9% dự toán năm, bằng 105,5% so với cùng kỳ năm trước.  

- Chi sự nghiệp y tế : trong tháng là 45 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 614 tỷ đồng, 

đạt 57,9% dự toán năm, bằng 102,4% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi đảm bảo xã hội : trong tháng là 58 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 625 tỷ đồng, 

đạt 97% dự toán năm, bằng 173,4% so với cùng kỳ năm trước.  

- Chi quản lý hành chính : trong tháng là 155 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.105 tỷ 

đồng, đạt 63,4% dự toán năm, bằng 119,4% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi an ninh quốc phòng : trong tháng là 34 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 257 tỷ 

đồng, đạt 71,1% dự toán năm, bằng 105,8% so với cùng kỳ năm trước. 

b/ Phân theo địa bàn : 

+ Cấp tỉnh : trong tháng là 416 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.323 tỷ đồng, đạt 41% 

dự toán năm, bằng 114% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Cấp huyện: trong tháng là 689 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.735 tỷ đồng, đạt 

69,3% dự toán năm, bằng 113% so với cùng kỳ năm trước. 

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

1. Về quản lý, điều hành ngân sách:  

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

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

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

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

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

dự toán. 

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

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

tổng thu NSNN từ kinh tế địa bàn 7 tháng đạt dự toán HĐND tỉnh giao, các khoản thu 
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cân đối ngân sách đạt 68,6% dự toán, vượt tiến độ bình quân là 58,3%, nếu không tính 

số thu từ xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 59,6% 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, 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 trong tháng 7/2020, tiến độ chi đạt 50,1% dự toán và bằng 

143,3% so cùng kỳ. 

- Công tác quyết toán vốn đầu tư: trong tháng đã phê duyệt quyết toán 92 dự án 

với giá trị 732 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 160 dự án với giá trị 2.707 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 287,6 

tỷ đồng, đạt 50,2% so dự toán. 

  b) Chính sách bảo trợ xã hội: 

Lũy kế 7 tháng năm 2020 chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị 

định 136 là 323 tỷ đồng, đạt 58,3% 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.  

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

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

trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư lưu trữ (Sở Nội vụ). 

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

thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải.  

- Triển khai Thông tư số 53/2020/TT-BTC ngày 10/6/2020 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám 

sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự. 

- Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình triển 

khai Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ về quy định giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách 

nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.  

 5. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp : 

- Tham mưu UBND tỉnh: Về việc hỗ trợ người lao động tại doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ; Xem xét, phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH một thành 

viên Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty cổ phần Phát Tài; Về việc phê duyệt 

nội dung và mức chi hỗ trợ công tác phòng chống số đề, làm giả vé số trên địa bàn tổ 

chức hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An 
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Giang; Báo cáo Bộ Tài chính tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2019 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

- Công văn gửi Bảo hiểm xã hội về việc tiếp tục tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí 

và tử tuất đối với Công ty cổ phần Đầu tư tài chính & truyền thông Quốc tế (MIF) do 

gặp khó khăn do dịch Covid-19. 

- Gửi công văn đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước báo cáo đánh giá tình hình 

sản xuất kinh doanh năm 2020 và lập kế hoạch tài chính năm 2021 gửi Sở Tài chính 

thẩm định, trình UBND 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 (CPI): Theo số liệu của Cục Thống kê, tháng 7/2020 

CPI của tỉnh An Giang tăng 0,54% so tháng trước, tăng 0,75% so tháng 12/2019 và tăng 

4,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung CPI bình quân 7 tháng năm 2020 so cùng kỳ 

tăng 4,66%. 

b) Công tác kê khai giá: 

Trong tháng đã tiếp nhận 28 lượt hồ sơ của doanh nghiệp đến kê khai lại giá bán. 

Lũy kế từ đầu năm tiếp nhận 233 lượt hồ sơ của doanh nghiệp đến kê khai lại giá bán. So 

cùng kỳ năm trước về kê khai giá đạt 104% (tháng 7 năm 2019 tiếp nhận hồ sơ của 224 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 02 hồ sơ với tổng giá kế hoạch là 3,17 tỷ đồng. 

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7 đã tiếp nhận và xử lý 23 hồ sơ với tổng giá kế hoạch 

là 89,051 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 16 gói với tổng giá trị mua 

sắm là 70,63 tỷ đồng/73,15 tỷ đồng (tiết kiệm 481,96 triệu 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 07 hồ sơ. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và xử lý 19 hồ sơ. 

- Thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất: Trong tháng tiếp nhận và xử lý 

01 hồ sơ. 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: Lũy kế từ đầu năm đến 

nay đã tiếp nhận và xử lý 05 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: Trong tháng 7 

tiếp nhận 03 hồ sơ với giá trừ là 2,36 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm tiếp nhận 16 hồ sơ 

với tổng giá trừ xác định là 25,53 đồng 
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- Xác định các khoản được trừ vào tiền giao đất của các doanh nghiệp: Lũy kế 7 

tháng đầu năm tiếp nhận 3 hồ sơ với tổng giá trừ xác định là 13,052 tỷ đồng 

- Xác định giá khởi điểm đấu giá để giao đất có thu tiền sử dụng đất: Trong tháng 

tiếp nhận và xử lý 01 hồ sơ. 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 05 khu đất. 

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

Phối hợp thẩm định nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế phục vụ cho công tác 

phòng chống dịch theo đề nghị của Sở Y tế. 

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

- Thu hồi tài sản công: Trình UBND tỉnh về việc thu hồi cơ sở nhà, đất Trụ sở làm 

việc (cũ) của Chi cục An Toàn vệ sinh thực phẩm, địa chỉ số 108, Lê Minh Ngươn, phường 

Mỹ Long, thành phố Long Xuyên do trụ sở cũ hư hỏng, xuống cấp, đã được bố trí trụ sở 

mới (Tờ trình số 979/TTr-STC ngày 14/7/2020). 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 Sở  Khoa học công nghệ. Lũy 

kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và xử lý 05 hồ sơ với tổng số cơ sở nhà, đất là 57 

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 tiếp nhận 01 đề 

án của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ. 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 03 phương 

án, lũy kế từ đầu năm đến nay tiếp nhận 19 hồ sơ; đã xử lý 19 hồ sơ. 

 - Về việc điều chuyển tài sản công:  

 + Trong tháng tiếp nhận 01 hồ sơ của Sở Y tế về điều chuyển Trụ sở cũ Trạm Y tế 

xã Hòa Bình cho UBND huyện Chợ Mới xử lý, Sở Tài chính đã có Tờ trình số 1037/TTr-

STC ngày 23/7/2020 trình UBND tỉnh việc chuyển giao cơ sở nhà, đất Trạm Y tế về UBND 

huyện Chợ Mới quản lý, xử lý theo quy định. Lũy kế từ đầu năm tiếp nhận 10 hồ sơ (25 cơ 

sở), trình UBND tỉnh điều chuyển, chuyển giao 10 hồ sơ.  

 + Tham mưu UBND tỉnh tạm giao các xe ô tô chuyên dùng thu hồi từ Chi cục 

QLTT cũ cho các đơn vị có tên trong Dự thảo trình ban hành quyết định xe ô tô chuyên 

dùng để tạm 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 xe chuyên 

dùng. 

 - 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 
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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 0,022 tỷ đồng.   

7. Công tác thanh tra :  

- Trong tháng 7, đã triển khai 01 cuộc thanh tra tại Phòng Lao động Thương binh 

và Xã hội huyện Châu Thành thuộc kế hoạch thanh tra năm 2020. 

- Về việc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra: đến thời điểm báo cáo, Thanh tra 

Sở đang theo dõi 19 kết luận thanh tra (gồm 15 KL thực hiện 01 phần, 03 KL đã thực 

hiện hoàn thành và 01 KL chưa thực hiện). Lũy kế từ đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã 

nộp vào ngân sách nhà nước 1,434 tỷ đồng. 

8. Công tác Tin học – thống kê: 

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

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

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

Tân Châu khắc phục sự cố Tabmis, kết hợp tài khoản TABMIS cho phòng Tài chính Kế 

hoạch Tân Châu, Châu Phú. Thu hồi và cấp mới tài khoản đăng nhập Hệ thống TABMIS 

cho phòng Tài chính kế hoạch huyện Châu Phú. 

- Cổng thông tin điện tử: Trong tháng cập nhật 23 tin bài, 09 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 Quý II, kế hoạch công tác quý III/2020. Thông báo công khai tình hình thực 

hiện dự toán ngân sách tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2020. Cập nhật Quyết định công 

bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019. Đăng tải kết quả mua sắm tài sản 

theo phương thức tập trung năm 2020. Tiếp tục phối hợp Trung tâm Tin học - Sở Thông 

tin và Tuyền thông nâng cấp Cổng TTĐT Sở Tài chính, đến nay đã hoàn thiện và chính 

thức vận hành Cổng TTĐT phiên bản mới (theo đề xuất đã được duyệt). 

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

a) Về công tác Cải cách hành chính: 

- Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 07/2020 cho 

Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang ngày 31/7/2020. 

- Góp ý Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 – 2025 

gửi UBND tỉnh. 

- Cung cấp danh sách công chức thực hiện đối soát hàng ngày với các ngân hàng, 

tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đối với các mức lệ phí khi giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan gửi Sở Thông tin truyền thông tổng 

hợp, phân quyền. 

- Cung cấp dach sách CBCC trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính để đăng ký tài 

khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi UBND tỉnh theo dõi, quản lý.  

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

Chính phủ 

- Gửi Sở Tư pháp tổng hợp  Kế hoạch “Triển khai Chương trình hành động nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang của Sở Tài chính giai đoạn 2016 – 

2020”  
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- Thực hiện rà soát, phối hợp cập nhật thông tin TTHC đã giải quyết tại đơn vị lên 

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

Truyền thông tổng hợp. 

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

b) Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:  

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

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

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

thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

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

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

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

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

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

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

chức các Phòng nghiệp vụ của Sở Tài chính. 

B. Kế hoạch công tác tài chính, ngân sách tháng 8/2020: 

 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: 

 - Thực hiện Công văn số 759/UBND-KTTH ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách 

địa phương những tháng cuối năm 2020; tổng hợp số tiết kiệm chi 70% hội nghị, công 

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

bệnh Covid-19, đề xuất tham mưu UBND tỉnh thực hiện. 

 - Thảo luận dự toán thu, chi NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân sách 

03 năm 2021-2023 với Bộ Tài chính. 

 - Báo cáo UBND tỉnh kết quả làm việc với Bộ Tài chính về dự toán thu, chi 

NSNN tỉnh An Giang năm 2021. 

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

thuộc ngân sách cấp tỉnh. 
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   2. Công tác quản lý đầu tư XDCB: 

- Tham mưu UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán 

dự án hoàn thành có giá trị đến 15 tỷ đồng. 

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

cụm, tuyến dân cư vượt lũ. 

- Đôn đốc thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh đối với các dự án đã bố trí kế hoạch vốn 

năm 2020. 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính đánh giá tình hình thực hiện Thông 

tư số 74/2015/TT-BTC về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh 

phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. 

- Tổng hợp số liệu để cung cấp thông tin cho KTNN khu vực IX để lập kế hoạch 

kiểm toán năm 2021. 

- Phối hợp xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

- Phối hợp Ban Quản lý dự án ĐTXD và khu vực phát triển đô thị tỉnh, đơn vị tư 

vấn, đơn vị giám sát và nhà thầu để nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng dự án Cải 

tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài chính. 

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

- Trả lời Sở Y tế về việc cấp kinh phí mua hóa chất và vật tư y tế tiêu hao phục vụ 

xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 (đợt 2) năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An 

Giang theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh bổ sung dự toán chi NSNN 

của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang (Sở LĐ-TB&XH); mua sắm tài sản 

phục vụ cho công tác chuyên môn tại Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ); chủ 

trương thanh quyết toán kinh phí chi chế độ theo hợp đồng lao động và chi phí di dời trụ 

sở của Trung tâm Lưu trữ lịch sử. 

- Tham mưu UBND tỉnh về Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Thuê 

dịch vụ phần mềm Quản lý văn bản, chỉ đạo điều hành” theo đề nghị của Sở 

Thông tin và Truyền thông; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Sở 

Nội vụ. 

- Hướng dẫn đôn đốc các đơn vị dự toán cấp tỉnh rà soát, báo cáo số giảm chi 

NSNN năm 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm thực hiện các giải pháp điều hành 

nhiệm vụ tài chính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm. 

- Mời Trường Chính trị Tông Đức Thắng làm việc thống nhất về kinh phí đầu tư 

trang thiết bị cầu truyền hình trực tuyến. 

- Tổng hợp, góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ dinh 

dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao (sau khi có 

ý kiến Sở VH-TT&DL, Sở Tư pháp). 

- Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ về quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường 

xuyên (sau khi các cơ quan, đơn vị báo cáo). 

- Tiếp tục thực hiện xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2019 các đơn vị 

HCSN cấp tỉnh theo quy định.  
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4. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp: 

- Tham mưu UBND tỉnh: xem xét, bù lỗ thu, chi tài chính 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; Xem xét, có ý kiến về Kế hoạch tài chính năm 2021 của các doanh nghiệp 

nhà nước. 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính: Về việc báo cáo giám sát tài chính 

6 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi 

phối; 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. 

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. 

- Tổng hợp số liệu báo cáo kết quả điều tra, khảo sát giá thành lúa vụ Hè Thu 

2020. 

- 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. 

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

- Chủ trì phối hợp với đơn vị tham mưu UBND tỉnh bán đấu giá Sân vận động 

tỉnh. 

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

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

thuộc cấp tỉnh và cấp huyện. 

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

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

sản công. 

- 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:  

- Tổng hợp kết quả 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.  

- Thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo 

thuộc kế hoạch thanh tra năm 2020.   
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- Khảo sát thanh tra tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện An Phú 

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: 

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

2020 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 2020 

- 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. 

- Triển khai và báo cáo tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

tiêu chuẩn TCVN ISO 2001:2008 của cơ quan đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình 

hình thực tế. 

 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 7/2020 và kế hoạch công tác tháng 8/2020 của Sở Tài 

chính./. 

 

Nơi nhận:          KT.GIÁM ÐỐC 

- UBND tỉnh;             PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Phòng TCKH cấp huyện;  

- Trang thông tin điện tử Sở; Đã ký 

- BGÐ, các phòng và TT.TÐ&DVTC;     

- Lưu: VT, PNS. 

 

                                                                           Nguyễn Điền Tân 
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