
 

BÁO CÁO 

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

Tháng 02, kế hoạch công tác tháng 3/2021 

 

 A. Tình hình thực hiện công tác tài chính, ngân sách tháng 02/2021: 

 I. Thu ngân sách nhà nước tháng 02/2021: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: thu trong tháng là 1.080 tỷ đồng, lũy 

kế từ đầu năm 2.567 tỷ đồng, đạt 37,4% so dự toán năm, bằng 123,8% so với cùng kỳ, 

bao gồm: 

a) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: thu trong tháng là 37 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 79 tỷ đồng, đạt 42,8% so dự toán năm, bằng 203,6% so với cùng kỳ. 

b) Thu nội địa : thu trong tháng là 1.043 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2.488 tỷ 

đồng, đạt 37,3% so dự toán năm, bằng 122,3% so với cùng kỳ. Nếu không kể số thu xổ 

số kiến thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 27,1% so dự toán, trong đó:  

+ Có 12/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ bình quân dự toán (16,6%), 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; thu phí, lệ phí; thu 

tiền sử dụng đất; thu cho thuê mặt, đất mặt nước; thu khác ngân sách; thu cổ tức và thu 

xổ số kiến thiết. 

+ Có 04/16 khoản thu đạt thấp so tiến độ bình quân dự toán (16,6%), gồm: thu từ 

DN có vốn đầu tư ngoài nước; thuế BVMT; thu tại xã và thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản.  

Phân theo địa bàn, gồm: 

+ Cấp tỉnh : trong tháng 931 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2.006 tỷ đồng, đạt 39,4% 

so dự toán năm, bằng 132,4% so với cùng kỳ. 

+ Cấp huyện : trong tháng 149 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 561 tỷ đồng, đạt 31,7% 

so dự toán năm, bằng 100,5% so với cùng kỳ, trong đó 11/11 huyện, thị xã, thành phố 

thu đạt vượt tiến độ dự toán (16,6%). 

2. Thu Ngân sách địa phương: thu trong tháng là 1.718 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 3.815 tỷ đồng, đạt 25,2% so dự toán năm, gồm:  

- Thu cân đối ngân sách: thu trong tháng là 997 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 2.379 

tỷ đồng, đạt 39,5% so dự toán.   

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : thu trong tháng là 721 tỷ đồng, lũy kế từ 

đầu năm 1.436 tỷ đồng, đạt 16,1% so dự toán, trong đó:  

+ Bổ sung cân đối :  thu trong tháng là 574 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.149 

tỷ đồng, đạt 16,6% so dự toán. 

    + Bổ sung có mục tiêu : thu trong tháng là 147 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

287 tỷ đồng, đạt 14,2% so dự toán. 

II. Về chi ngân sách địa phương: 
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 Tổng chi ngân sách địa phương trong tháng là 803 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 

1.722 tỷ đồng, đạt 11,4% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, bằng 75,1% so với cùng 

kỳ năm trước, gồm : 

 1. Chi cân đối ngân sách địa phương: trong tháng là 739 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 1.505 tỷ đồng, đạt 11,7% dự toán năm, bằng 79% so cùng kỳ năm trước, trong đó 

a) Chi đầu tư phát triển: trong tháng là 105 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 210 tỷ 

đồng, đạt 6,1% dự toán năm, bằng 34,8% so với cùng kỳ năm trước, gồm: 

- Cấp tỉnh : trong tháng là 55 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 105 tỷ đồng, đạt 3,5% dự 

toán năm, bằng 21,3% so với cùng kỳ. 

 - Cấp huyện : trong tháng là 50 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 105 tỷ đồng, đạt 22% 

dự toán năm, bằng 95,3% so với cùng kỳ. 

b) Chi thường xuyên: trong tháng là 634 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.295 tỷ 

đồng, đạt 14,1% dự toán năm, bằng 99,5% so với cùng kỳ năm trước. 

2. Chi từ nguồn Trung ương BSCMT: trong tháng 64 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 217 tỷ đồng, đạt 10,7% so dự toán toán, bằng 55,9% so cùng kỳ năm trước. 

* Phân theo loại chi: 

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo : trong tháng là 259 tỷ đồng, lũy kế từ đầu 

năm 579 tỷ đồng, đạt 14,7% dự toán năm, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm trước.  

- Chi sự nghiệp y tế : trong tháng là 45 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 59 tỷ đồng, đạt 

7,5% dự toán năm, bằng 84,9% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi đảm bảo xã hội : trong tháng là 13 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 69 tỷ đồng, 

đạt 14,4% dự toán năm, bằng 113,7% so với cùng kỳ năm trước.  

- Chi quản lý hành chính : trong tháng là 147 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 302 tỷ 

đồng, đạt 18,5% dự toán năm, bằng 94% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chi an ninh quốc phòng : trong tháng là 34 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 70 tỷ 

đồng, đạt 20,7% dự toán năm, bằng 94,7% so với cùng kỳ năm trước. 

b/ Phân theo địa bàn : 

+ Cấp tỉnh : trong tháng là 283 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 530 tỷ đồng, đạt 6,4% 

dự toán năm, bằng 48% so với cùng kỳ năm trước. 

+ Cấp huyện: trong tháng là 520 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm 1.192 tỷ đồng, đạt 

17,5% dự toán năm, bằng 100% 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 I/2021, 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 và nhu cầu chi trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. 

- 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 tháng 02 đạt dự toán HĐND tỉnh giao, các khoản thu 

cân đối ngân sách đạt 37,3% dự toán, vượt tiến độ bình quân là 16,6%, nếu không tính 

số thu từ xổ số kiến thiết và tiền sử dụng đất thì đạt 27,1% so dự toán.  
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- 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 và Nghị 

quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng 

chống dịch Covid-19 trong 5 ngày Tết Nguyên đán năm Tân Sửu 2021. 

 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 02/2021, tiến độ chi đạt 6,1% dự toán và bằng 

34,8% so cùng kỳ. 

- Công tác quyết toán vốn đầu tư: tổng số dự án đã phê duyệt quyết toán đến 

28/2/2021 25 dự án, giá trị phê duyệt quyết toán 420,8 tỷ đồng. Số dự án chậm nộp báo 

cáo quyết toán trên 24 tháng 27 dự án, giá trị thanh toán 76 tỷ đồng.   

3. Về thực hiện chế độ chính sách An sinh xã hội: 

a) Chính sách BHYT: Năm 2021, tiếp tục phân bổ đầy đủ kinh phí thực hiện 

chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, bao gồm chính sách BHYT, tinh giản biên 

chế, hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù miễn giảm học phí, ... 

  b) Chính sách bảo trợ xã hội: 

Lũy kế 02 tháng năm 2021 chi trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị 

định 136 là 85,9 tỷ đồng, đạt 16,67% 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. Trong tháng, đã có ý kiến trả lời cho 

Sở Lao động – Thương binh & Xã hội về phương án phân loại tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính giai đoạn 2020 – 2022 của Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy. Theo 

đó, Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh trực thuộc Sở Lao động – Thương binh & Xã 

hội được phân loại là đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên giai 

đoạn 2020-2022. 

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết: Quy định một số 

mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Tham mưu UBND tỉnh phân bổ dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 

2021 đối với các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể và Hội đặc thù cấp tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh về kinh phí hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo, Tổ 

giúp việc, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây 

dựng nông thôn mới. 

- Tham mưu ban hành Quyết định kiểm tra quản lý tài chính nhà nước năm 2021 

tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh. 

 5. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp : 

- Tham mưu UBND tỉnh: gửi Bộ Tài chính báo cáo tình hình tài chính và kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2020 của các doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang làm đại diện chủ sở hữu; góp ý dự thảo Thông tư quy định cơ chế tài 
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chính thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm hàng hóa 2021-2030; góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội 

dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

doanh nghiệp; góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 

24/10/2012 của Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch 

tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp; điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty 

TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang; xem xét, phê duyệt kế hoạch sản xuất 

kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của Công ty TNHH một thành viên Khai thác 

thủy lợi An Giang giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình công tác năm 2021 của Kiểm 

soát viên Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi 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 02/2021 

CPI của tỉnh An Giang tăng 0,73% so tháng trước, tăng 1,02% so với tháng 12 năm trước; 

tăng 2,42% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung CPI bình quân 02 tháng năm 2021 so 

cùng kỳ tăng 2,09%. 

b) Công tác kê khai giá: 

Trong tháng đã tiếp nhận 26 lượt hồ sơ của doanh nghiệp đến kê khai lại giá bán. 

Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 66 lượt hồ sơ của doanh nghiệp đến kê khai giá 

bán, so cùng kỳ năm trước về kê khai giá đạt 94% (tháng 02 năm 2020 tiếp nhận hồ sơ của 

70 lượt hồ sơ của doanh nghiệp). 

c) Về tình hình triển khai nhiệm vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn 

tỉnh:  

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về việc tăng 

cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021; Chỉ thị số 64/CT-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc tổ 

chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Sở Tài chính đã có Báo cáo số 166/BC-STC ngày 

17/02/2021 tình hình tổ chức đón Tết và tình hình giá cả thị trường, kiểm tra, kiểm soát 

thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang gửi Bộ Tài 

chính, VP.Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

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 không 

tiếp nhận hồ sơ mới. Luỹ kế đã thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch mua sắm 

03 hồ sơ với tổng giá trị kế hoạch là 17,061 tỷ đồng, hiện các đơn vị 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: 03 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 

06 hồ sơ và đã xử lý 06 hồ sơ. 

- Xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá: trong tháng không tiếp nhận hồ sơ mới; 

Luỹ kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 03 hồ sơ (trong đó: đã xử lý 02 hồ sơ, 01 hồ sơ 

đang xử lý). 
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- Xác định các khoản trừ vào tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp: Trong tháng 

tiếp nhận 02 hồ sơ; Luỹ kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 09 hồ sơ và đã xử lý 09 hồ sơ 

với tổng giá trị xác định là 38,173 tỷ đồng. 

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

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

nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP: Trong tháng tiếp nhận 01 hồ sơ mới (14 cơ sở 

nhà, đất công trên địa bàn thị xã Tân Châu); Luỹ kế từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận 03 hồ 

sơ đã xử lý 03 hồ sơ với tổng giá trị xác định là 47,34 tỷ đồng. 

- Về việc điều chuyển tài sản công: Trình UBND tỉnh và được chấp thuận chủ trương 

về việc tạm giao Trụ sở làm việc cũ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho Hiệp hội 

nghề cá và giao 04 phòng làm việc tại trụ sở Chi cục Thuỷ sản cho trung tâm Giống thuỷ 

sản sử dụng. 

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

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

Quản lý tài sản công.  

   7. Công tác thanh tra :  

- Trong tháng 2, căn cứ Quyết định số 1638/QĐ-STC ngày 09/12/2020 phê duyệt 

Kế hoạch thanh tra năm 2021, cử công chức thực hiện khảo sát thanh tra tại Trung tâm 

Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (thời gian tiến hành khảo sát: 3 ngày).  

- Về việc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra: trong tháng, đã thực hiện hoàn 

thành 01 kết luận (KL tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội TP. Long Xuyên, 

thuộc Kế hoạch năm 2020), tổng số tiền đã thu hồi nộp ngân sách là 76,7 triệu đồng.  

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng số kết luận thanh tra đang được theo dõi, đôn 

đốc là 15 kết luận (ban hành của các năm trước), trong đó có 03 kết luận đã thực hiện 

hoàn thành, 12 kết luận dang theo dõi thực hiện.  

8. Công tác Tin học – thống kê: 

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

thông suốt; hỗ trợ kết hợp tài khoản theo đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

An Phú, Tịnh Biên và TX. Tân Châu.  

- 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; số liệu, tài liệu công khai theo quy định. Ngoài ra đã 

đăng tải 19 tin (11 viết, 08 sưu tầm) và 08 ảnh hoạt động trên Cổng TTĐT của Sở. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-UBND về ban 

hành danh mục tài liệu, số liệu, thông tin công bố, công khai của Sở Tài chính năm 2021. 

- Phối hợp quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền 

địa phương theo đề nghị của Bộ Tài chính. 

9. Công tác cải cách hành chính: 

- Phối hợp rà soát TTHC có nhu cầu khai thác CSDL quốc gia về Đăng ký doanh 

nghiệp gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang. 

- Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính gửi Cổng Thông tin Điện 

tử tỉnh An Giang. 

- Góp ý dự thảo Chương trình tổng thể CCHC tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2030 

gửi Sở Nội vụ tỉnh An Giang. 
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- Đăng ký chủ đề, nội dung tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 

2021 gửi VP. UBND tỉnh. 

- Báo cáo kết quả giải quyết TTHC cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tháng 1/2021 gửi 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Báo An Giang công khai. 

- Cung cấp thông tin phục vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021. 

- Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và 

hành chính công (PAPI) tỉnh An Giang năm 2021. 

- Rà soát danh mục TTHC công khai trên CSDLQG về thủ tục hành chính gửi 

VP.UBND tỉnh. 

B. Kế hoạch công tác tài chính, ngân sách tháng 3/2021: 

 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 I/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 I/2021 và dự toán giao từ 

đầu năm, không bổ sung ngoài dự toán. Đảm bảo chi tiền lương cho công chức, viên 

chức, chi an sinh xã hội. Thực hiện chi NSÐP trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 

II. Công tác tài chính, ngân sách: 

1. Quản lý, điều hành ngân sách: 

 - Công văn trình UBND tỉnh trình Bộ Tài cính hỗ trợ ngân sách địa phương kinh 

phí phòng, chống dịch Covid-19 và kinh phí bù hụt thu ngân sách tỉnh năm 2020. 

 - Xây dựng Kế hoạch thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh và Kế hoạch hoàn trả ngân 

sách Trung ương các khoản tạm ứng từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh đến 

năm 2021. 

 - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý tài chính – ngân sách cấp huyện 

triển khai thực hiện.  

 - Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giao dự toán thu, chi NSNN quý 

II/2021. 

2. Công tác quản lý đầu tư XDCB: 

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

hợp báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tháng 3 và quý I năm 2021. 

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

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

quy định.   

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của 

Đoàn KTNN Chuyên ngành IV về Kiểm toán chương trình mục tiêu phát triển KT-XH 

các vùng giai đoạn 2016-2020. 

- Trình UBND tỉnh các nội dung sau: 

+ Về việc trả nợ vay chương trình cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 1. 

+ Chi phí bồi thường cho các hộ dân dự án nâng cấp Quốc lộ 91, đoạn Châu Đốc -

Tịnh Biên. 
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+ Chi trả bồi thường Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bình 

Long, huyện Châu Phú 

- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2020. 

- Tiếp tục đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản; nguồn kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi và nguồn 

kinh phí Nghị định 35, do ngân sách tỉnh quản lý năm 2020. 

- 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. 

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

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử 

tỉnh và Tiểu ban Cơ sở vật chất (Kế toán) Ủy ban bầu cử tỉnh theo sự phân công của Ban 

Giám đốc. 

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra quản lý tài chính nhà nước năm 2021 tại các 

cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết 

định số 164/QĐ-STC ngày 09/02/2021. 

- Tham mưu UBND tỉnh: về nâng cấp Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 

ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh và phòng họp trực tuyến của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn theo đề nghị của Ban chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN; kinh phí tổ 

chức “Chuyên mục phóng sự về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang” 

(Sở Tư pháp). 

- Thẩm định Đề án Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh An Giang (Sở Tài nguyên và Môi trường); thẩm định kinh phí xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2020 (Sở 

GDĐT); kinh phí tổ chức Ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh 

thành năm 2021 (TTXT TMĐT). 

4. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp: 

- Tham mưu UBND tỉnh: góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về 

xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa 

theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP; về 

việc chuyển nhượng vốn của 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; xem xét, phê 

duyệt Chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty TNHH một thành 

viên Xổ số kiến thiết An Giang. 

5. Công tác quản lý giá – công sản: 

a) Về công tác quản lý giá: 

- Lập Kế hoạch và tổ chức điều tra giá chi phí sản xuất và giá thành lúa vụ Đông 

Xuân 2020-2021. 

- 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 tết. 

b) Về công tác quản lý tài sản nhà nước: 
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- Hoàn chỉnh báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản của các cơ quan, đơn vị 

năm 2020 trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính. 

- Rà soát các xe ô tô công hết niên hạn sử dụng và các xe xuống cấp, hư hỏng của 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để   

- 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:  

- Thực hiện khảo sát thanh tra, ban hành Quyết định thanh tra và triển khai công 

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

- Tiếp tục theo dõi đôn đốc các đơn vị được thanh tra cung cấp tài liệu phục vụ 

công tác bồi thường thanh tra theo kế hoạch.   

- Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận thanh tra theo quy định.  

- Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Thanh tra Sở.  

 7. Công tác Tin học – thống kê: 

- Đăng ký tài khoản người sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu nợ chính quyền địa 

phương cho các đơn có vị liên quan khai thác, sử dụng. 

- Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

51/2019/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối 

hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- 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. 

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

- Góp ý kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số quản trị và hành chính 

công (PAPI) tỉnh An Giang năm 2021. 

- Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC năm 2020. 

- Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức, đào tạo bồi dưỡng, kế toán, quản trị cơ quan, 

công tác thường xuyên và phát sinh của cơ quan; 

 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 02/2021 và kế hoạch công tác tháng 3/2021 của Sở Tài 

chính./. 

 

Nơi nhận:          KT.GI M Ð C 

- UBND tỉnh;             PHÓ GI M Đ C 
- 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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