
 

BÁO CÁO 

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

Tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8/2021 

 

 A. Tình hình thực hiện công tác tài chính, ngân sách tháng 7/2021: 

 I. Thu ngân sách nhà nước tháng 7/2021: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: thu trong tháng là 434 tỷ đồng, lũy 

kế từ đầu năm 5.475 tỷ đồng, đạt 79,8% so dự toán năm, bằng 119,5% so với cùng kỳ, 

bao gồm: 

a) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: thu trong tháng là 28 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 196 tỷ đồng, đạt 106,6% so dự toán năm, bằng 184% so với cùng kỳ. 

b) Thu nội địa : thu trong tháng là 406 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 5.279 tỷ đồng, 

đạt 79% so dự toán năm, bằng 118% so với cùng kỳ. Nếu không kể số thu xổ số kiến 

thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 67% so dự toán, trong đó:  

+ Có 12/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ bình quân dự toán (58,3%), 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 và thu xổ số kiến thiết. 

+ Có 04/16 khoản thu đạt thấp so tiến độ bình quân dự toán (58,3%), gồm: thu từ 

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

Phân theo địa bàn, gồm: 

+ Cấp tỉnh : thu trong tháng 289 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 3.854 tỷ đồng, đạt 

75,6% so dự toán năm, bằng 124,4% so với cùng kỳ. 

+ Cấp huyện : thu trong tháng 146 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.621 tỷ đồng, đạt 

91,8% so dự toán năm, bằng 109,5% 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 1.092 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 9.291 tỷ đồng, đạt 61,4% so dự toán năm, gồm:  

- Thu cân đối ngân sách: thu trong tháng là 361 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.901 

tỷ đồng, đạt 81,4% so dự toán.  

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : thu trong tháng là 731 tỷ đồng, lũy kế từ 

đầu năm 4.390 tỷ đồng, đạt 49,2% so dự toán, trong đó:  

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

3.446 tỷ đồng, đạt 50% so dự toán. 

    + Bổ sung có mục tiêu : thu trong tháng là 157 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

944 tỷ đồng, đạt 46,7% so dự toán. 
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II. Về chi ngân sách địa phương tháng 7/2021: 

 Tổng chi ngân sách địa phương trong tháng là 1.000 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

6.195 tỷ đồng, đạt 40,9% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 76,9% so với cùng 

kỳ năm trước, gồm 

 1. Chi cân đối ngân sách địa phương: chi trong tháng là 917 tỷ đồng, lũy kế từ 

đầu năm 5.644 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán năm, bằng 80,6% so với cùng kỳ năm trước, 

trong đó: 

a) Chi đầu tư phát triển: chi trong tháng là 158 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 695 

tỷ đồng, đạt 20% dự toán năm, bằng 41,9% so với cùng kỳ năm trước 

b) Chi thường xuyên: chi trong tháng là 759 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.945 tỷ 

đồng, đạt 53,9% dự toán năm, bằng 92,7% so với cùng kỳ năm trước. 

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

đạt 26,9% dự toán năm. 

2. Chi từ nguồn Trung ương BSCMT: chi trong tháng là 79 tỷ đồng, lũy kế từ 

đầu năm 538 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán năm, bằng 50,8% so với cùng kỳ năm trước. 

3. Chi đầu tư từ bội chi NSĐP: chi trong tháng là 4 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

13 tỷ đồng, đạt 6,2% dự toán năm. 

* Phân theo loại chi: 

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo : chi trong tháng là 305 tỷ đồng, lũy kế từ 

đầu năm 2.124 tỷ đồng, đạt 53,8% dự toán năm, bằng 103,1% so với cùng kỳ năm 

trước.  

- Chi sự nghiệp y tế : chi trong tháng là 98 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 514 tỷ 

đồng, đạt 65,2% dự toán năm, bằng 83,9% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi đảm bảo xã hội : chi trong tháng là 57 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 404 tỷ 

đồng, đạt 84,4% dự toán năm, bằng 117,5% so với cùng kỳ năm trước.  

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

1.053 tỷ đồng, đạt 64,6% dự toán năm, bằng 95,5% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi an ninh quốc phòng : chi trong tháng là 38 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

245tỷ đồng, đạt 72,5% dự toán năm, bằng 95,9% so với cùng kỳ năm trước. 

b/ Phân theo địa bàn : 

+ Cấp tỉnh : chi trong tháng là 345 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.954 tỷ đồng, đạt 

23,5% dự toán năm, bằng 58,8% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Cấp huyện: chi trong tháng là 655 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 4.241 tỷ đồng, 

đạt 62,2% dự toán năm, bằng 89,5% 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 III/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 07 tháng đạt dự toán HĐND tỉnh giao, các khoản thu 

cân đối ngân sách đạt 79% 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 67% 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; hỗ trợ 

kinh phí cho các tổ, chốt biên giới phục vụ công tác phòng, chống dịch; 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 7/2021, tiến độ chi đạt 20% dự toán và bằng 

41,9% so cùng kỳ. 

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

tháng 7 là 13 dự án, giá trị phê duyệt quyết toán là 336,8 tỷ đồng. Luỹ kế đến 31/7/2021 

là 100 dự án, giá trị phê duyệt quyết toán 1.517,3 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 341,1 

tỷ đồng, đạt 72,2% so dự toán. 

  b) Chính sách bảo trợ xã hội: 

Lũy kế 7 tháng năm 2021 chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị 

định 136 là 300,6 tỷ đồng, đạt 58,3% 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:  

- 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. 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập. 
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- Xác định tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đối với Trung tâm Giám 

định y khoa tỉnh An Giang và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang theo đề nghị của 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Có ý kiến về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Trường 

THCS và THPT Vĩnh Nhuận gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; cơ chế tự chủ của các Ban 

trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế. 

- Góp ý dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Trường Cao 

đẳng nghề tỉnh An Giang; Đề án sáp nhập Ban Quản lý KTM Tịnh Biên vào Ban Quản 

lý cửa khẩu Tịnh Biên (Ban Quản lý Khu kinh tế); Đề án sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị 

định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu 

Tư; Đề án tổ chức lại Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang gửi Sở 

LĐTBXH; Đề án tổ chức lại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang. 

4.2 Các nội dung liên quan đến kinh phí phòng chống dịch bệnh Covid-19: 

- Tham mưu UBND tỉnh:  

+ Bổ sung dự toán năm 2021 cho Sở Y tế để thực hiện mua sắm trang thiết bị y 

tế, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y 

tế (đợt 3) năm 2021 (76,196 tỷ đồng). 

+ Điều chỉnh kinh phí sự nghiệp y tế năm 2021 của Văn phòng Sở Y tế: Để mua 

sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác điều trị bệnh Covid-19 cho Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm An Giang và Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh; để bổ sung dự toán cho 

Trung tâm Y tế huyện Châu Thành thực hiện xây dựng mới khu khám bệnh và cải tạo, sửa 

chữa phòng khám đa khoa khu vực An Châu. 

+ Chấp thuận chủ trương cho Sở Y tế điều chỉnh giảm dự toán năm 2021 của Văn 

phòng Sở Y tế để bổ sung dự toán cho Bệnh viện đa khoa Tân Châu thực hiện cải tạo, sửa 

chữa khu điều trị bệnh Covid-19. 

- Hướng dẫn nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm virút SARS-CoV-2 khi tăng 

cường thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo đề nghị của Sở y tế; 

về nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị và công cụ, dụng cụ phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo đề nghị của Ban Quản lý khu kinh tế. 

- Cung cấp danh sách đơn vị sự nghiệp công lập không hưởng lương từ ngân sách 

để hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

4.3 Một số nhiệm vụ trọng tâm khác: 

 - Tham mưu UBND tỉnh: Bổ sung dự toán năm 2021 của các cơ quan, đơn vị cấp 

tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy để tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 

2021; Trường Cao đẳng Y tế, để thực hiện đào tạo cho 05 sinh viên tỉnh Takeo; Sở 

NNPTNT để cải tạo, sửa chữa Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang; 

Sở Giáo dục và Đào tạo để phân bổ kinh phí cho Trường THCS và THPT Vĩnh Nhuận 

(do sáp nhập); Văn phòng UBND tỉnh để thực hiện các khoản chi có liên quan đến cải 

tạo sửa chữa phòng làm việc của trụ sở UBND tỉnh. 

- Tham mưu UBBC tỉnh có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, UBBC huyện, thị xã, 

thành phố để tổ chức thực hiện báo cáo tình hình phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026. 
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  5. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp : 

- Tham mưu UBND tỉnh: (1) Báo cáo Bộ Tài chính tình hình tài chính và kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và giai đoạn 2016-2020 của doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước; (2) Báo cáo 

Bộ Tài chính phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 

2020; (3) Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số theo quy định tại 

Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính; (4) Xem xét, hỗ trợ bù 

lỗ hoạt động xe buýt 02 tuyến Tri Tôn - Vĩnh Gia và Tri Tôn - Vàm Rầy năm 2020 của 

Công ty cổ phần Vận tải An Giang. (5) Xem xét, phê duyệt điều chỉnh phương án 

chuyển nhượng vốn Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư 

tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang; (6) Triển khai đến 

các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và công ty cổ phần có vốn 

Nhà nước thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính; 

(7) Việc thực hiện kiểm toán Hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang theo 

chỉ đạo tại Công văn số 2976/VPUBND-KTN ngày 16/6/2021; (8) Góp ý dự thảo Nghị 

định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 

của Chính phủ. 

- Về giám định tư pháp: (1) Đề xuất UBND tỉnh phương án triển khai giám định 

tài chính đối với Công ty TNHH Sản xuất thương mại Thuận An; (2) Thông báo kết 

luận giám định tài chính theo nội dung trưng cầu của cơ quan Cảnh sát điều tra – Công 

an huyện Phú Tân. 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và công 

ty cổ phần có vốn Nhà nước xây dựng Kế hoạch tài chính năm 2022. 

- Phối hợp ý kiến gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư 

“Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, công suất 3 triệu m2/năm tại Nhà máy Gạch 

Ceramic An Giang”. 

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 7/2021 

CPI của tỉnh An Giang tăng 0,72% so tháng trước, tăng 2,34% so với tháng 12 năm 

trước; tăng 3,97% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung CPI bình quân 7 tháng năm 

2021 so cùng kỳ tăng 3,44%. 

b) Công tác kê khai giá: 

Trong tháng đã tiếp nhận 32 lượt hồ sơ của doanh nghiệp đến kê khai lại giá bán. 

Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 254 lượt hồ sơ của doanh nghiệp đến kê khai 

giá bán, so cùng kỳ năm trước về kê khai giá đạt 109% (luỹ kế tháng 07 năm 2020 tiếp 

nhận 233 lượt hồ sơ của doanh nghiệp).  

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

 - Thẩm định đơn giá vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố 

Long Xuyên (lần 3). 
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- Triển khai Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính quy 

định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt. 

- Đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định về mức thu một số dịch vụ phục 

vụ hoạt động bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh An 

Giang (lần 3).  

- Có ý kiến gửi Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện triển khai xét nghiệm 

khẳng định virus Sars-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR theo các văn bản hướng dẫn của 

Bộ Y tế. 

- Đóng góp ý kiến dự thảo Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất 

tháng 07 năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang để Sở Xây dựng công bố. 

- 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. 

- Báo cáo tình hình giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 7 năm 2021; 

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 05 hồ sơ. Luỹ kế đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua 

sắm 26  hồ sơ với tổng giá trị kế hoạch là 269,23 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: 02 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 

19 hồ sơ và đã xử lý 19 hồ sơ (trong đó có 02 hồ sơ đã có văn bản thông báo tạm ngưng 

xem xét do tình hình dịch bệnh Covid-19). 

- 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 06 hồ sơ. 

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

tiếp nhận 05 hồ sơ; Luỹ kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 24 hồ sơ và đã xử lý 23 hồ sơ 

với tổng giá trị xác định là 173,4 tỷ đồng; 01 hồ sơ đã đề nghị đơn vị bổ sung thông tin. 

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

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

Trong tháng tiếp nhận và xử lý 06 hồ sơ của các đơn vị: Sở Y tế, Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh, Công an tỉnh, Công an thành phố Long Xuyên. 

- Thẩm định đề án sử dụng tài sản công của các ĐVSNCL: Trong tháng tiếp nhận 

và xử lý 06 hồ sơ của các đơn vị: Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Phú, 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Bệnh viện Mắt-Tai Mũi họng-

Răng Hàm mặt, huyện Phú Tân, Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và Thi đấu thể dục thể 

thao, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành 

- Công tác quản lý, sử dụng tài sản công: 

+ Trình UBND tỉnh sắp xếp, xử lý xe ô tô công của các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Tỉnh ủy. 
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 + Trình UBND tỉnh rà soát, sắp xếp, bố trí xe ô tô chuyên dùng cho các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc Sở Y tế.  

 + Trình UBND tỉnh Đề nghị xây dựng Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng và hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang. 

+ Trình UBND tỉnh mua sắm hàng hóa y tế phục vụ phòng chống Covid-19. 

+ Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị và địa phương báo cáo tình hình quản lý, sử 

dụng, xử lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.  

 + Tham mưu UBND tỉnh văn bản triển khai Công văn số 6911/BTC-QLCS ngày 

28/6/2021 của Bộ Tài chính về xử lý tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi 

thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. 

 - Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà 

soát, cập nhật số liệu tài sản nhà nước, tài sản kết cấu hạ tầng của các cơ quan, đơn vị để 

cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản công, tài sản hạ tầng giao thông đường bộ, tài sản 

hạ tầng công trình nước sạch nông thôn tập trung để làm cơ sở tổng hợp, 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 tịch thu do vi phạm hành chính. 

   7. Công tác thanh tra:  

- Trong tháng đã tham mưu Ban Giám đốc ban hành Kết luận thanh tra về công 

tác quản lý tài chính, kế toán  tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể 

thao (thuộc kế hoạch năm 2021). Trong đó đã kiến nghị xử lý về tài chính 2,131 tỷ đồng 

(gồm thu hồi nộp ngân sách: 2,035 tỷ đồng, trích khấu hao tài sản 0,096 tỷ đồng). Lũy 

kế từ đầu năm thự hiện 03/6 cuộc, đạt 50% so kế hoạch. 

- Về việc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra: Tổng số kết luận đang theo dõi là 

16 kết luận (gồm 01 KL ban hành năm 2021, 15 KL ban hành các năm trước), trong đó 

04 kết luận đã thực hiện hoàn thành, 12 kết luận đang theo dõi thực hiện. Trong tháng 

không phát sinh số liệu thu hồi nộp ngân sách. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã thu hồi 

nộp ngân sách 0,31 tỷ đồng, thu hồi tạm ứng 3,479 tỷ đồng. 

8. Công tác Tin học – thống kê: 

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

thông suốt; hỗ trợ khắc phục lỗi đường truyền Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phú 

Tân. 

- 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; văn bản tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật; số liệu, tài liệu công khai theo quy định. Ngoài ra đã đăng tải 

29 tin (25 viết, 04 sưu tầm) trên Cổng TTĐT của Sở. 

- Tham mưu UBND tỉnh cung cấp thông tin đăng ký tài khoản truy cập hệ thống 

Cổng trao đổi thông tin giữa Kiểm toán nhà nước với đơn vị được kiểm toán gửi Kiểm 

toán nhà nước. 

- Lập hồ sơ triển khai xác định cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin 

của cơ quan; cung cấp cấp bổ sung thông tin tình hình sử dụng hệ thống máy chủ 
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(server) của cơ quan; góp ý Chỉ thị về tăng cường công tác phòng ngừa, chống vi phạm 

pháp luật và tội phạm trên mạng internet gửi Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Báo cáo tổng kết Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” gửi Sở Tư pháp. 

- Phối hợp đăng ký tài khoản sử dụng Trang thông tin đăng ký khoản vay của Bộ 

Tài chính cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có liên quan. 

- Hỗ trợ các đơn vị sử dụng hiệu quả các phần mềm ứng dụng phục vụ Lãnh đạo 

chỉ đạo điều hành, hỗ trợ sử dụng các ứng dụng phục vụ làm việc trực tuyến tại nhà. 

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

9.1 Công tác cải cách hành chính: 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC và Kế hoạch thực hiện nâng cao 

kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của đội ngũ công chức, viên 

chức năm 2021 tại Sở Tài chính; Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản trị và hành chính công năm 2021 của Sở Tài chính và Kế hoạch tuyên truyền cải 

cách hành chính năm 2021 tại Sở Tài chính. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành 

chính công năm 2021 của Sở Tài chính. 

- Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen UBND tỉnh đối với tập thể Sở Tài 

chính do đạt kết quả cao trong thực hiện chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng 

năm 2020 gửi Sở Nội vụ tổng hợp. 

- Rà soát, báo cáo việc thực hiện các nội dung về cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ theo yêu cầu của UBND 

tỉnh. 

- Báo cáo kết quả giải quyết TTHC cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tháng 7/2021 

của Sở Tài chính gửi Cổng Thông tin điện tử và Báo An Giang công khai định kỳ theo 

quy định. 

- Đăng ký thi đua cải cách hành chính năm 2021 gửi Sở Nội vụ. 

9.2 Công tác đào tạo: 

Phối hợp Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính thực hiện phối hợp khảo 

sát chất lượng sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo cử nhân luật. 

B. Kế hoạch công tác tài chính, ngân sách tháng 8/2021: 

 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 

III/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 III/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. 
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II. Công tác tài chính, ngân sách: 

1. Quản lý, điều hành ngân sách: 

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

2021 thuộc ngân sách cấp tỉnh. 

 - Hoàn chỉnh báo cáo quyết toán NSNN 2020 báo cáo Bộ Tài chính. 

 - Làm việc với Bộ Tài chính về dự toán NSNN năm 2021. 

 - Phối hợp các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị cấp tỉnh trình UBND tỉnh hỗ 

trợ kinh phí kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Công tác quản lý đầu tư XDCB: 

- Tham mưu trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí Tiểu vùng Tô Thủy xã Núi Tô, Tiểu 

vùng Đông kênh 24 xã Lê Trì. 

- Tham mưu UBND tỉnh về biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 

theo Thông tư số 15/2021/TT-BTC. 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng năm 2021 cho 

Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 - Phân bổ nguồn vốn đầu tư để thanh toán công nợ các dự án đã phê duyệt quyết 

toán năm 2021. 

- 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. 

- Điều chỉnh dự toán trên hệ thống Tabmis đối với kế hoạch vốn đầu tư điều chỉnh 

6 tháng cuối năm 2021. 

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu kế hoạch vốn năm 2022 của 

các chủ đầu tư. 

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

- Tiếp tục phối hợp Phòng Ngân sách 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; 

Theo dõi, tổng hợp tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử của các đơn vị được 

phân bổ kinh phí phục vụ công tác bầu cử theo quy định. 

- Tham mưu UBND tỉnh: phân bổ kinh phí từ nguồn viện trợ, tài trợ của Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội chi nhánh Điện Biên Phủ để mua sắm xe cứu 

thương cho Trung tâm Y tế huyện Tịnh Biên; triển khai thực hiện Thông tư số 

56/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm 

định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định giáo dục đối với cơ sở giáo dục 

thường xuyên; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 85/2018/TT-BTC ngày 

13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp 

đầu tư quốc tế. 

- Có ý kiến về điều chỉnh nguồn kinh phí quản lý hành chính kinh phí thực hiện 

tự chủ năm 2021 (Sở GTVT); sử dụng dự toán kinh phí không thường xuyên năm 2021 
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của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật để thực hiện chi trả cho đối tượng tinh giản biên chế 

đợt 2 năm 2021 (Sở VHTTDL); báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài 

nguyên nước năm 2012 (Sở TNMT). 

- Góp ý dự thảo: Kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 

23/6/2021 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm 

nghèo bền vững đến năm 2030” (Sở LĐTBXH); Chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động 

khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang (Sở NNPTNT). 

4. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp: 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính: (1) Báo cáo giám sát 6 tháng năm 

2021 của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và công ty cổ phần có vốn Nhà nước chi 

phối; (2) Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý 

II/2021 của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và công ty cổ phần có vốn Nhà nước. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện 

Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí 

phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi 

sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025. 

5. Công tác quản lý giá – công sản: 

a) Về công tác quản lý giá: 

- Tham mưu UBND tỉnh tăng cường công tác điều hành giá trong những tháng 

cuối năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.  

- Tiếp tục triển khai mua sắm phần mềm quản lý giá. 

- 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: 

- Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

và hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh An Giang; 

- Hoàn chỉnh trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền ban 

hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang;  

 - Tổ chức bán thanh lý xe ô tô, mô tô công của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh An Giang theo quyết địnhc ủa UBND tỉnh. 

 - Phối hợp với Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định giá khởi điểm trụ sở 

Công an tỉnh. 

 - 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. 
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- 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. 

- Phối hợp Sở Giao thông Vận tải kiểm tra việc cập nhật, nhập liệu tài sản là hạ 

tầng giao thông đường bộ. 

6. Công tác thanh tra:  

- Phối hợp kiểm tra báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ 

quan, đơn vị.   

- Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện khắc phục kết luận thanh tra.  

 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. 

- Trình cấp mới, thu hồi và thay đổi luồng phê duyệt trên hệ thống TABMIS của 

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành và thông báo đến đơn vị sử dụng. 

- Rà soát, cập nhật bản vá, khắc phục lỗ hổng bảo mật mức cao, nghiêm trọng 

trong các sản phẩm Microsoft và lỗ hổng bảo mật mới ảnh hướng đến hệ điều hành 

Windows 10 và Windows Server theo khuyến nghị Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn 

thông tin mạng tỉnh. 

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

- Rà soát, thực hiện công tác cải cách hành chính định kỳ theo quy định. 

- 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 7/2021 và kế hoạch công tác tháng 8/2021 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 
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