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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 19/7/2021 – 23/7/2021 

Và chương trình công tác tuần từ 26/7/2021 – 30/7/2021 
 

I. Kết quả hoạt động trong tuần (tuần 30): 

1. Hoạt động trong tuần Ban Giám đốc Sở: 
- Họp nghe Sở Công Thương báo cáo tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp và nội dung cam kết nộp trả lại tiền cho ngân sách nhà nước đã thực 

hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần; họp 
nghe báo cáo giải phóng mặt bằng công trình đường tỉnh 915B,… 

- 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: 437.293 triệu đồng, lũy kế: 10.633.531 triệu đồng, 
đạt 76,37% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: Thu nội địa: 368.7111 triệu đồng, 

lũy kế 3.510.716 triệu đồng, đạt 70,21% so dự toán HĐND tỉnh giao (1). 
b. Tổng chi NSĐP: trong kỳ: 78.308 triệu đồng, lũy kế: 4.658.563 triệu đồng, đạt 

42,62% 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. 
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). 

                                        
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: 3.062.860 triệu đồng, đạt 62,95% so dự toán HĐND tỉnh giao.  

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 68.583 triệu đồng, lũy kế: 269.543 triệu đồng.  

- Thu từ nguồn kết dư: 0 triệu đồng, lũy kế: 1.655 triệu đồng. 
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 
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e. Công tác khác: 
- Thẩm định kinh phí chi trả chế độ chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-

CP; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.  
- Trình UBND tỉnh: Về việc xin chủ trương sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai 

của tỉnh để hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình gia cố, khắc phục sạt lở bờ bao ven sông 
Hậu xã Ninh Thới, huyện Cầu kè; Về việc bổ sung kinh phí cho Bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh và Công an tỉnh đảm bảo công tác cách ly phòng, chống Covid-19; Điều chỉnh dự 
toán Công an tỉnhTrà Vinh sang Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnhTrà  Vinh, số tiền: 

1.000 triệu đồng. 
- Ý kiến gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về thời gian gia hạn sử dụng 

thẻ BHYT cho người dân đến ngày 31/8/2021; Góp ý dự thảo Đề cương, nhiệm vụ và 

dự toán trong các đề án trong lĩnh vực ngành nông nghiệp và PTNN. 
- Dự thảo kế hoạch vay và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2022 và giai 

đoạn 2022-2024. 
- Hướng dẫn chi phí cách ly người từ địa phương ngoài tỉnh về phải cách ly tập 

trung theo Công văn số 2879/UBND-KGVX ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
- Dự thảo báo cáo quyết toán Nghị định số 86/2015/NĐ-CP (bổ sung). 

3. Lĩnh vực Tài chính Hành chính sự nghiệp:  
- Công văn kiểm tra dự toán bổ sung và nhập dự toán vào hệ thống TABMIS theo 

Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh, số tiền: 990 triệu 
đồng, theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 05/7/2021, số tiền: 7.483 triệu đồng. 

Điều chỉnh dự toán cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, số tiền: 2.300 triệu 
đồng. 

- Thực hiện các công văn gửi đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: góp ý dự 

thảo Kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ lần thứ 
III gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2021; Ý kiến sử dụng kinh phí tiết 

kiệm sau đấu thầu để thực hiện Cải tạo khu vệ sinh nhà thi đấu; Sở Y tế: Ý kiến chủ 
trương mua sắm vật tư văn phòng, văn phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng, in ấn biểu mẫu 

năm 2021; Ý kiến Kế hoạch chuyển Bệnh viện Quân Dân y thành Bệnh viện dã chiến 
số 2; Ý kiến Kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2021;...(4) 

- Công văn gửi các Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố: Phổ biến Thông tư số 54/2021/TT-BTC ngày 06/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 35 Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10 
tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài 

vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 
và chế độ tiếp khách trong nước. 

- Tờ trình UBND tỉnh: Bổ sung kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm vi rút SARS-
CoV-2 khi thực hiện xét nghiệm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và kinh phí triển 
khai, ứng dụng giải pháp công nghệ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cho Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông. 

                                                                                                                                    
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 Sở Tài nguyên và Môi trường: Ý kiến dự thảo đề cương nhiệm vụ “Rà soát, điều chỉnh Danh mục vùng hạn chế khai 

thác nước dưới đất” trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ý kiến nguồn kinh phí mua đồng hồ nước, 

Clo xử lý nước; Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thẩm định kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Nhà nước năm 2022; Ý kiến kinh phí 

thực hiện Đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh; Sở Tư pháp: Ý kiến dự thảo tờ trình UBND tỉnh về chủ trương xây 

dựng cơ sở dữ liệu quản lý thừa phát lại trên địa bàn tỉnh; Trường Đại học Trà Vinh: Ý kiến chủ trương sửa c hữa trường 

Thực hành Sư phạm năm 2022. 

https://qlvbdh.travinh.gov.vn/van-ban-di/xem-van-ban-di-chi-tiet?id=540180&t=tra_cuu_van_ban&xld=5547407
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- Ban hành 06 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. 

4. Lĩnh vực Tài chính Đầu tư: 
- Tính đến ngày 23/7/2021, số dự án được thẩm tra, quyết toán là 89 dự án, với 

tổng giá trị được duyệt là 615.372 trđ. Giảm trừ 1.340 triệu so với giá trị chủ đầu tư đề 
nghị quyết toán. 

- Số dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán là 41 dự án, trong đó: Số dự án 
hoàn thành đã gửi đến Sở Tài chính thẩm tra, quyết toán là 20 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 16/7/2021 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 125.812 trđ. 
- Tính đến ngày 16/7/2021 đã giải ngân được 1.243.136 trđ/4.151.736 trđ, đạt 

29,9% kế hoạch giao. 
- Phát hành văn bản gửi Sở Y tế, Kho bạc nhà nước Trà Vinh về thực hiện Công 

văn số 7700/BTC-ĐT ngày 13/7/2021 của Bộ Tài chính; Sở Xây dựng tham mưu 
UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Xây dựng sử dụng bộ đơn giá năm 2018 để lập dự toán xây 

dựng các công trình năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v cho ý kiến về điều chỉnh 
quy mô dự án đầu tư 01 dự án. 

5. Lĩnh vực Quản lý Giá và công sản: 
- Báo cáo UBND tỉnh: về việc chủ trương mua xe ô tô phục vụ công tác chung 

của Văn phòng UBND tỉnh (đơn vị quản lý xe ô tô công tập chung); mua sắm máy 
móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho Bệnh viện Quân Dân y Trà Vinh; kết quả định 
giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Sở chỉ 

huy căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh. 
- Tờ trình UBND tỉnh: về việc bãi bỏ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 

01/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; điều chuyển tài sản công (01 cơ sở nhà, đất dôi 
dư do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý); hủy bỏ Quyết định số 515/QĐ-UBND. 

- Công văn gửi các ngành: lấy ý kiến dự thảo báo cáo về việc mua xe ô tô phục vụ 
công tác chung của Văn phòng UBND tỉnh; phúc đáp đề nghị thanh lý xe ô tô chở rác 

huyện Cầu Ngang; Phúc đáp đề nghị trả lại trụ sở làm việc của Chi cục Phòng chống tệ 
nạn xã hội và thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; phúc đáp đề nghị phối hợp bàn giao cơ sở nhà, đất dôi dư bị 
thu hồi theo Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Trà 

Vinh; lấy ý kiến đóng góp các chính sách đề nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi)…(5) 

- Thông báo tiền bảo vệ đất trồng lúa đối với Công ty Cổ phần đầu tư và thương 

mại 407. 

- Hoàn trả chi phí đã đầu tư Công ty VNPT Land, lấy ý kiến về dự thảo Công 
văn của Sở Tài chính về việc phúc đáp cho Công ty Cổ phần Lý Khải Minh. 

6. Thanh tra Tài chính:  

                                        
5 ý kiến đóng góp chỉ thị số 46/CT-TU; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc 

trong đầu tư kinh doanh; triển khai thông báo của Bộ Tài chính về chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận h ành Trang Thông 

tin điện tử về tài sản công; V/v; xử lý đối với tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi thực hiện sáp nhập;  lấy ý 

kiến đóng góp dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính; liên quan đến đề nghị miễn tiền thuê đất của Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh; tham gia ý kiến thẩm định chủ 

trương dự án đầu tư nuôi nghêu thương phẩm ven biển tỉnh Trà Vinh của Công ty TNHH Dịch vụ Nguyễn Gia (lần 2); rà 

soát tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của 

UBND tỉnh; Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, dự thảo Nghị định của Chính phủ và dự thảo của các sở, ban 

ngành: 05 
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- Tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp số liệu công tác quản lý ngân sách nhà nước trên 
địa bàn huyện Cầu Ngang phục vụ lập báo cáo khảo sát thành lập Đoàn. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của kết luận thanh tra về kinh tế xã hội 
06 tháng đầu năm 2021 theo tinh thần Công văn số 1397/UBND-NC ngày 18/4/2019 

của UBND tỉnh.     
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 hỗ trợ thêm cho người bán vé xổ số (người 

bán lẻ) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do tạm ngừng hoạt động kinh doanh xổ số. 
- Thẩm định Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến 

thiết Trà Vinh. 

- Góp ý dự thảo: Báo cáo hoạt động Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử 
tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 

giám sát xổ số tỉnh Trà Vinh. 
- Tổng hợp báo cáo tài chính năm 2020 của các doanh nghiệp FDI. 
7.2. Lĩnh vực Tin học thống kê: 

- Cấp mới 03 mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo hình thức trực tuyến. Đóng 

13 mã số dự án đã tất toán tài khoản theo danh sách đề nghị của Kho bạc tỉnh.  
- Đóng góp dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 

55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục 
vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.  

- Phúc đáp Sở Thông tin và Truyền thông về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 47/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính. 

- Rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật theo Công văn số 149/UBND-CNXD ngày 
15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cập nhật số liệu báo cáo thu chi ngân sách tháng 7 lên hệ thống báo cáo của UBND 
tỉnh. 

- Cập nhật 06 văn bản lên Trang thông tin điện tử (phụ lục đính kèm). 
8. Công tác Nội vụ: 

- Tiếp nhận xử lý 268 văn bản và phát hành 136 văn bản cho các đơn vị. Tiếp nhận 
và xử lý 03 văn bản thuộc quy trình ISO. 

- Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 30/12/2013 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021. 
- Báo cáo số liệu theo yêu cầu của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. 

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.  
VI. Đề Xuất, kiến nghị: không 

V. Chương trình công tác tuần 31 năm 2021 (26/7/2021 – 30/7/2021) 
1. Hoạt động Ban Giám đốc: xử lý công việc cơ quan. 

2. Thực hiện nhiệm vụ trong tuần: 
- Tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí bầu cử và dự toán NSNN năm 2022. 

- Tiếp tục thẩm định kinh phí thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính 
phủ, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của chính phủ. 
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- Rà soát báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây 
dựng. 

- Tổng hợp kinh phí hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ. 
- 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 Y tế: Ý kiến chủ trương mua trang thiết bị y tế, vật tư y tế tiêu 

hao, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán invitro của Bệnh viện Đa khoa Khu 
vực Cầu Ngang năm 2021; Ý kiến dự thảo Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai 
đoạn 2021 – 2030; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Đông y – Châm cứu: Ý kiến 

về điều chỉnh dự toán chi NSNN; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND: Ý kiến về bổ 
sung dự toán năm 2021. 

- Báo cáo Thanh tra tỉnh kết quả thực hiện rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã 
hội năm 2020; đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022. 

- Đóng góp nội dung phúc đáp Công ty CP XNK Trà Vinh khi dự án kết thúc. 
- Lấy ý kiến các cơ quan có liên quan về dự thảo báo cáo xử lý đề xuất thu hồi QĐ 

miễn tiền thuê đất đối với Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Tân Mỹ Chánh. 
- Báo cáo kết quả đinh giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường khi NN thu hồi đất 

thực hiện DA Nâng cấp, mở rộng đường Trần Hưng Đạo, thị xã Duyên Hải. 
- Xử lý đề nghị mua võ lãi của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tham gia ý kiến với Sở Kế hoạch và Đầu tư về xử lý tài sản Chợ Trà Điêu.  
- Hướng dẫn Sở Y tế thanh lý đầu cọc do cắt trong quá trình thi công móng công 

trình thi công Bệnh viện 700 giường. 

  - Tiếp tục thẩm định Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ 
số kiến thiết Trà Vinh. 

- Tiếp tục tổng hợp báo cáo tài chính năm 2020 của các doanh nghiệp FDI. 
- Tiếp tục cập nhật các bản vá lỗi lỗ hổng hệ điều hành máy tính trên hệ thống 

mạng theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; hỗ trợ phòng TC-KH các 
huyện, thị xã, thành phố về hệ thống mạng và các ứng dụng tin học. 

- Tiếp tục rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật theo Công văn số 149/UBND-CNXD 
ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- 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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