
1 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             
           Số:          /BC-STC                                  Trà Vinh, ngày       tháng  7 năm 2021 

 

       

BÁO CÁO  
Tình hình trong tuần từ ngày 28/6/2021 – 02/7/2021 

Và chương trình công tác tuần từ 5/7/2021 – 9/7/2021 
 

I. Kết quả hoạt động trong tuần (tuần 27): 

1. Hoạt động trong tuần Ban Giám đốc Sở: 
- Họp trực tuyến góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa VN đến năm 2030; 

họp với các Sở, ngành tỉnh và địa phương để thẩm định Dự án Khu công nghiệp Cầu 

Quan; họp để nghe các sở, ngành và UBND thị xã Duyên Hải báo cáo những khó khăn, 
vướng mắc đối với việc bồi thường, hỗ trợ đất cho hộ bà Lâm Ngọc Thệ, ngụ Khóm 1, 

Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; dự hội nghị trực tuyến Chính phủ với các 
địa phương về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. 
- Xử lý một số công việc có liên quan của Sở. 

2. Lĩnh vực Quản lý Ngân sách: 
a. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 39.216 triệu đồng, lũy kế: 9.536.105 triệu đồng, đạt 

93,69% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Nếu loại trừ thu chuyển nguồn 1.596.974 triệu 
đồng và số dư tạm ứng: 1.385.443 triệu đồng, kinh phí cải cách tiền lương: 762.689 triệu 

đồng, thì đạt 56,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: Thu nội địa: 33.287 triệu 
đồng, lũy kế 3070.689 triệu đồng, đạt 61,41% so dự toán HĐND tỉnh giao  và các 
khoản thu khác (1). 

b. Tổng chi NSĐP: trong kỳ: 233.111 triệu đồng, lũy kế: 3.879.176 triệu đồng, 
đạt 35,85% so với tổng dự toán. 

c. Về tình hình vay, trả nợ chính quyền địa phương: 
- Hạn mức vay tối đa năm 2021: 936.630 triệu đồng. 

- Số dư nợ vay đầu năm: 67.341 triệu đồng (Vay ngân hàng phát triển: 33.000 
triệu đồng; Vay lại vốn vay nước ngoài: 34.341 triệu đồng (Dự án AMD: 33.324 triệu 

đồng; Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai: 1.117 triệu đồng)). 
- Dự kiến vay trong năm 2021: 10.200 triệu đồng (Dự án tăng cường quản lý đất 

đai và cơ sở dữ liệu đất đai và Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng 
dịch vụ y tế tuyến cơ sở). 

- Trả nợ vay trong năm 2021 (nợ vay ngân hàng phát triển): 33.000 triệu đồng. 
- Dư nợ cuối năm 2021: 44.329 triệu đồng. 

                                        
1- Số dư tạm ứng chuyển sang: 1.385.443 triệu đồng; kinh phí cải cách tiền lương: 762.689 triệu đồng ; thu chuyển nguồn 

1.596.974 triệu đồng. 

- Thu huy động, đóng góp: 0 triệu đồng, lũy kế: 43.651 triệu đồng ((UBND thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Quỹ an sinh xã 

hội tỉnh Trà Vinh để thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Tập 

đoàn điện lực Việt Nam hỗ trợ xây dựng Nâng cấp mở rộng Hương lộ 81: 12.151 triệu đồng). 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 0 triệu đồng, lũy kế: 2.488.762 triệu đồng, đạt 51,15% so dự toán HĐND tỉnh giao.  

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 5.930 triệu đồng, lũy kế: 186.241 triệu đồng.  

- Thu từ nguồn kết dư: 0triệu đồng, lũy kế: 1.655 triệu đồng. 
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d. Tình hình tạm ứng của các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, 
thành phố: Sở, ban ngành tỉnh: 10.647.811.049đ (2); UBND các huyện, thị xã, thành 

phố: 238.427.148.405đ (3). 
e. Công tác khác: 

- Thẩm định kinh phí chi trả chế độ chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-
CP. 

- Hướng dẫn lập dự toán NSNN năm 2022, kế hoạch TC-NSNN 03 năm 2022-
2024 (Kèm danh mục biểu mẫu); Hướng dẫn thực hiện các chính sách theo Nghị định 

số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ. 
- Báo cáo kết quả hỗ trợ gạo cho học sinh năm học 2020-2021 và kế hoạch hỗ trợ 

gạo cho học sinh năm học 2021-2022. 

- Trình Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh xin chủ trương các nội dung chi 
từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 phân bổ cho 

các địa phương, đơn vị; bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu; thu hồi và điều chỉnh dự 
toán chi ngân sách năm 2021; mức hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở thờ tự; dự thảo báo 

cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2020 
- Ban hành Công văn lấy ý kiến về mức thu và đối tượng miễn thu khi thực hiện 

xét nghiệm Covid-19; gửi các cơ quan, đơn vị giải trình Kết luận thanh tra của Thanh 
tra Bộ Tài chính; công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo 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; báo cáo số kinh phí cải cách tiền lương của địa phương năm 2021; 

3. Lĩnh vực Tài chính Hành chính sự nghiệp:   
- Thực hiện các Công văn gửi đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo: vướng mắc trong 

thực hiện Nghị quyết số 79/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc quy định nội dung, mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Điều chỉnh chủ trương cải tạo, sửa chữa trụ 

sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo 2021; Góp ý Kế hoạch đào tạo theo chế độ cử 
tuyển năm 2021; Sở Y tế: ý kiến thực hiện Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; Góp ý dự thảo Kế hoạch thực 
hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTG ngày 14/8/2020 và dự thảo Kế hoạch đảm bảo tài 

chính thực hiện chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh…(4). 

- Ban hành 03 Quyết định phê duyệt dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ công 
tác cho các Sở, Ban ngành tỉnh. 

                                        
2 Hội Cựu Chiến binh tỉnh: 5.600.000đ ; Trung tâm dịch vụ việc làm - Sở LĐTB&XH: 542.000.000đ ; Ban QL Bến xe 

khách TV: 878.100.000đ; Trung tâm đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ GTVT TV : 900.600.000đ; Cty Bảo Việt Trà Vinh: 

3.449.422.049đ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  : 602.089.000đ; Đài phát thanh và truyền hình  : 4.270.000.000đ. 
3 Chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ: 15.120.163.000đ  ; Chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp: 13.612.677.405đ; Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch: 1.540.334.000đ  ; Chính sách hỗ trợ ngư dân theo 

Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ: 2.467.000.000đ  ; Hỗ trợ các hộ dân chuyển 

đổi nghề đóng đáy biển: 1.842.770.000đ; Kinh phí Covid-19: 163.599.300.000đ; Kinh phí để hỗ trợ khôi phục sản xuất 

nông nghiệp vùng bị thiệt hại do xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020: 40.244.904.000đ. 
4 Ý kiến chủ trương mua sắm vật tư, hóa chất, trang thiết bị y tế của Bệnh viện Y dược cổ truyền năm 2021; Sở Tài 

nguyên và Môi trường: góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh năm 2022 (lần 2); Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: ý kiến nguồn kinh phí hoạt động kỷ niệm 74 năm 

ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021); Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: ý kiến nguồn kinh phí đầu tư 

xây dựng nhà kho chứa vật tư của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Quỹ Phát triển Khoa học và 

Công nghệ: ý kiến kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ; Văn phòng 

UBND tỉnh: góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
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- Báo cáo UBND tỉnh: kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công tỉnh Trà 
Vinh theo phương thức tập trung năm 2021. 

4. Lĩnh vực Tài chính Đầu tư: 
- Tính đến ngày 2/7/2021, số dự án được thẩm tra, quyết toán là 87 dự án, với 

tổng giá trị được duyệt là 485.193 trđ. Giảm trừ 1.093 triệu so với giá trị chủ đầu tư đề 
nghị quyết toán. 

- Số dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán là 42 dự án, trong đó: Số dự án 
hoàn thành đã gửi đến Sở Tài chính thẩm tra, quyết toán là 21 dự án; Số dự án hoàn 

thành chưa gửi hồ sơ quyết toán: 21 dự án. 
- Tổng kế hoạch vốn năm 2021 tính đến ngày 25/6/2021 là 4.151.736 trđ (Kế 

hoạch vốn năm 2021 chưa bao gồm nguồn sử dụng đất chi sự nghiệp lập bản đồ địa 

chính (10%) là 20.000 trđ). Trong đó: vốn chưa phân bổ là 130.983 trđ. 
- Tính đến ngày 25/6/2021 đã giải ngân được 1.007.125 trđ/4.151.736 trđ, đạt 

24,3% kế hoạch giao. 
- Phát hành văn bản gửi Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT 

về gửi hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành đối với trường hợp dự án được thanh tra 
nhưng chưa có kết quả kết luận chính thức của cơ quan thanh tra; Sở Kế hoạch và Đầu 

tư góp ý về thẩm định, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 04 dự án.  
5. Lĩnh vực Quản lý Giá và công sản: 

- Báo cáo Bộ Tài chính tình hình giá cả hàng hóa thị trường tự do tháng 6/2021; 
UBND tỉnh kết quả định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

thực hiện dự án Nạo vét 10 kênh cấp II và các công trình trên kênh trên địa bàn huyện 
Trà Cú; công trình Di dân sạt lở ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành và 
giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của ông Phạm Công Luận, 

ấp Phước An, xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải…(5). 
- Công văn gởi các ngành: Đóng góp dự thảo hồ sơ Đề án đảm bảo an ninh tài 

nguyên nước quốc gia; phúc đáp Sở Công thương về việc phối hợp rà soát, đánh giá 
kết quả 03 năm thực hiện Nghị định số 51/2018/NĐ-CP; đóng góp ý kiến dự thảo 

Bảng giá chuẩn nhà, vật kiến trúc và công tác xây lắp, xây dựng mới áp dụng trên địa 
bàn tỉnh Trà Vinh; Phúc đáp Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cầu Ngang về việc 

cung cấp giá vàng thời điểm tháng 12 năm 2004…(6).  
- Thông báo Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm về tiền bảo vệ, phát triển 

đất trồng lúa phải nộp khi thực hiện dự án Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm 
với số tiền 3.635,55 triệu đồng. 

- Thẩm định đề án cho thuê căn tin, nhà giữ xe bệnh nhân của Trung tâm Y tế 
huyện Cầu Kè. 

6. Thanh tra Tài chính:  
- Dự thảo kết luận thanh tra công tác mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y 

tế phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác quản lý, sử dụng tài sản công vào mục 

                                        

5Phương án sắp xếp lại, xử lý 01 cơ sở nhà, đất do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý; Kết quả kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh lý 

tài sản (xe ô tô phục vụ công tác chung) của UBND huyện Duyên Hải; mua sắm phương tiện phục vụ công tác đào tạo 

cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ của Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải. 

6Phúc đáp Sở Công thường về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19; đóng 

góp dự thảo Thông tư quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền của Thủ  tướng Chính phủ và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; đóng góp dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng 

cường công tác đổi mới quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh ; Tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư 03 dự 

án trên địa bàn tỉnh. Tham gia 01 cuộc định giá tài sản trong tố tụng dân sự do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức . 
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đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại Sở Y tế tỉnh Trà Vinh và các đơn vị 
trực thuộc; 

- Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu chuẩn bị thanh tra công tác quản lý ngân sách 
nhà nước trên địa bàn huyện Cầu Ngang; 

- Thực hiện đánh giá công chức quý 2 năm 2021 gửi văn phòng Sở theo quy định; 
- Báo cáo tổng kết kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ ngày 

01/01/2017 đến 30/6/2021 gửi Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Ban Nội chính Tỉnh 
ủy. 

7. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và Tin học Thống kê:  
7.1. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp:   

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 

giám sát xổ số tỉnh Trà Vinh. 
- Phát hành văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc ý kiến tên gọi của thiết bị 

Hợp đồng hỗ trợ số 15/HĐ-BQLDA ngày 17/4/2020 giữa Ban Quản lý Dự án SME 
Trà Vinh và Công ty TNHH MTV SXTM Dương Phát. 

- Góp ý Sở Lao động Thương binh và xã hội về dự thảo hướng dẫn thực hiện việc 
hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 

địa bàn tỉnh. 
- Tổng hợp báo cáo tài chính năm 2020 của các doanh nghiệp FDI. 
7.2. Lĩnh vực Tin học thống kê: 

- Thay đổi thông tin 01 mã số đơn vị hành chính sự nghiệp, chuyển giai đoạn 03 mã 

số dự án (04 mã số thực hiện theo hình thức trực tuyến). Đóng 53 mã số dự án đã tất toán 
tài khoản theo danh sách đề nghị của Kho bạc tỉnh. Phối hợp Cục Tin học Thống kê xử lý 
lỗi cho Ban Quản lý xây dựng huyện Trà Cú trong việc mở mã số trực tuyến. 

- Góp ý dự thảo Quyết định thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 
tỉnh Trà Vinh. 

- Thiết lập hệ thống cập nhật để tự động các bản vá lỗi theo Công văn số 
1157/STTTT-BCVTCNTT ngày 01/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Cập nhật 02 tin, 01 câu hỏi, 11 văn bản, tình hình giá cả thị trường tự do tháng 6, 
công tác quản lý giá và công sản 6 tháng đầu năm 2021 lên Trang thông tin điện tử (phụ 

lục đính kèm). 
8. Công tác Nội vụ: 

- Tiếp nhận xử lý 212 văn bản và phát hành 93 văn bản cho các đơn vị. Tiếp nhận và 
xử lý 15 văn bản thuộc quy trình ISO. 

- Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện quy định số 3056-QĐ/TU ngày 29/11/2017 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp ; công 

văn chuyển xếp ngạch công chức... 
II. Khó khăn, vướng mắc: không 
III. Nhận xét, đánh giá: 

Nhìn chung, thực hiện nhiệm vụ trong tuần và Kết luận Giám đốc các phòng cũng 
đã hoàn thành tốt các công việc đã đề ra. Tuy nhiên thực hiện phòng Ngân sách và 

phòng Tài chính hành chính sự nghiệp; Phòng QLG&CS còn một số văn bản như sau:  
1. Thực hiện ý kiến Kết luận Giám đốc phòng QLG&CS đang thực hiện: Về việc 

đề xuất thông qua dự thảo quyết định ban hành máy móc, thiết bị chuyên dùng: chưa 
gửi tài liệu cho hội đồng của Sở, do phòng rà soát lại toàn bộ máy móc, thiết bị đảm 

bảo phù hợp với quy định về tài sản cố định, danh mục tài sản hao mòn theo quy địn 
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của Bộ Tài chính về việc tính hao mòn. Tuần tới sẽ báo cáo Hội đồng và phát hành văn 
bản xin ý kiến.   

2. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp: Công văn số 1217/TTr-SLĐTBXH 
ngày 24/6/2021 của Sở lao động thương binh và xã hội về bổ sung kinh phí cho Hội 

Bảo trợ Người khuyết tật; Công văn số 2455/UBND-KT ngày 28/6/2021 của UBND 
tỉnh về việc thanh toán tiền mua thuốc, vật tư y tế tiêu hao tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế. 
3. Công văn số 36/PCTT ngày 28/6/2021 của Chi cục Thủy lợi về việc góp ý dự 

thảo KH Thực hiện đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai 
dựa vào cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 – 2030. 

VI. Đề Xuất, kiến nghị: không 

V. Chương trình công tác tuần 28 năm 2021 (5/7/2021 – 9/7/2021) 
1. Hoạt động Ban Giám đốc: 

 Họp trực tuyến để nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; họp trao đổi công tác đào tạo cb chuyên ngành quản 

lý tài nguyên môi trường…  
2. Thực hiện nhiệm vụ trong tuần: 

- Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện NQ 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của BCH 
TW Đảng (khóa XIII); tổng kết Nghị quyết số 21, báo cáo chuyên đề và tham luận của 

Bộ KHĐT; UBND tỉnh tình hình cấp kinh phí để hỗ trợ cho các Tổ COVID-19 cộng 
đồng 

- Trình UBND tỉnh Kế hoạch khối lượng và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2021. 

- Tổng hợp cắt, giảm kinh phí hội nghị, công tác phí trong,ngoài nước và tiết 

kiệm 10% chi thường xuyên; quyết toán kinh phí bầu cử. 
- Rà soát thực hiện các chế độ, chính sách trên địa bàn các  xã, ấp ĐBKK vùng  

DTTS&MN  giai đoạn 2016 -2020 gửi Ban Dân tộc. 
- Ban hành công văn yêu cầu địa phương báo cáo những khó khăn vướng mắc 

trong triển khai các chế độ, chính sách phát triển kinh tế và các khó khăn về chế độ hỗ 
trợ, khoản chi trong phòng chống dịch gửi Sở Tài chính phối hợp các ngành tỉnh 

hướng dẫn. 
- Ban hành Quyết định phê duyệt dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho các Sở, ban ngành tỉnh. 
- Công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo: Góp ý bản mẫu tài liệu giáo dục địa 

phương lớp 6 tỉnh Trà Vinh; Sở Xây dựng: Ý kiến báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây 
dựng công trình sửa chữa và mua sắm của Trường thực hành sư phạm năm 2021. 

- Thẩm định kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và 
Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của chính phủ. 

- Báo cáo UBND tỉnh về kết quả định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện công trình đường giao thông đấu nối Nhà máy điện gió V1-
2; thanh lý tài sản Trạm Y tế xã Mỹ Long Bắc 

- Tham gia ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư 03 dự án trên địa bàn tỉnh. 
- Dự thảo kết luận thanh tra công tác mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y 

tế phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác quản lý, sử dụng tài sản công vào mục 
đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại Sở Y tế tỉnh Trà Vinh và các đơn vị 

trực thuộc, hoàn chỉnh kết luận thanh tra và công bố tại đơn vị. 
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- Tổng hợp số liệu, lập kế hoạch thanh tra công tác quản lý ngân sách nhà nước 
trên địa bàn huyện Cầu Ngang; phê duyệt Quyết định thanh tra và soạn thảo đề cương 

thanh tra yêu cầu đơn vị báo cáo. 
- Tiếp tục tổng hợp báo cáo tài chính năm 2020 của các doanh nghiệp FDI. 

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 
31/3/2021 của Chính phủ. 

- Tiếp tục thiết lập hệ thống cập nhật để tự động các bản vá lỗi theo Công văn số 
1157/STTTT-BCVTCNTT ngày 01/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông và hỗ trợ 

phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố về hệ thống mạng và các ứng dụng tin học. 
- Cấp mã số đơn vị quan hệ với ngân sách; đóng mã số các dự án đã tất toán tài khoản 

trong năm 2020; cập nhật tin, văn bản chuyên ngành lên Trang thông tin điện tử. 

- Xử lý các công việc phát sinh có liên quan./. 
 

Nơi nhận: 
- VP Tỉnh ủy (b/c); 
- VP UBND tỉnh (b/c); 
- BGĐ Sở;  
- Các Phòng, ban thuộc Sở; 
- TTTĐT; 
- Lưu: VT,VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Lâm Quốc Việt 
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