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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 8 năm 2021 
 

       

BÁO CÁO  

Tình hình trong tuần từ ngày 16/8/2021 – 20/8/2021 
Và chương trình công tác tuần từ 23/8/2021 – 27/8/2021 

 

I. Kết quả hoạt động trong tuần (tuần 34): 

1. Hoạt động trong tuần Ban Giám đốc Sở: 

- Họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; họp trực tuyến 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 với 12 tỉnh/thành phố miền Tây Nam Bộ;… 

- 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: 75.310 triệu đồng, lũy kế: 11.413.000 triệu đồng, 
đạt 81,36% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: Thu nội địa: 35.195 triệu đồng, 

lũy kế 3.653.147 triệu đồng, đạt 72,06% so dự toán HĐND tỉnh giao . (1) 

b. Tổng chi NSĐP: trong kỳ: 287.585 triệu đồng, lũy kế: 5.585.712 triệu đồng, 
đạt 48,8% so với tổng dự toán (bao gồm dự toán bổ sung). 

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: 67.130 triệu đồng. 

+ Vay ngân hàng phát triển: 33.000 triệu đồng. 

+ Vay lại vốn vay nước ngoài: 34.130 triệu đồng (Dự án AMD: 33.324 triệu 
đồng; Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai: 906 triệu đồng). 

- Dự kiến vay trong năm 2021: 10.411 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): 33.056 triệu đồng. 

- Dư nợ cuối năm 2021: 44.485 triệu đồng. 

                                        
1 - Số dư tạm ứng chuyển sang: 1.383.337 triệu đồng; kinh phí cải cách tiền lương: 762.689 triệu đồng ; thu chuyển nguồn 

1.705.373 triệu đồng. 

- Thu huy động, đóng góp: 3.000 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 số tiền: 31.500 triệu đồng; Tập đoàn điện lực Việt Nam hỗ trợ xây dựng Nâng cấp mở rộng Hương lộ 81: 12.151 triệu 

đồng; UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid -19: 3.000 triệu đồng). 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.284 triệu đồng, lũy kế: 3.387.553 triệu  đồng, đạt 69,63% so dự toán HĐND tỉnh 

giao. 

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên (hoàn trả các khoản kinh phí còn thừa): 33.831 triệu đồng, lũy kế: 405.882 triệu 

đồng. 

+ Ngân sách TW thu từ ngân sách tỉnh nộp lên: 174.427 triệu đồng;  

+ Ngân sách tỉnh thu từ ngân sách cấp huyện nộp lên: 206.012 triệu đồng;  

+ Ngân sách cấp huyện thu từ ngân sách cấp xã nộp lên: 25.443 triệu đồng. 

- Thu từ nguồn kết dư: 0 triệu đồng, lũy kế: 68.914 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: 7.198.389.000đ (2); UBND các huyện, thị xã, thành 
phố: Không có. 

e. Về kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 

* Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8/02/2021 của chính phủ; 

Kinh phí mua thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm, phương tiện; sửa chữa cơ sở vật 
chất; mua trang thiết bị y tế;…. 

- Tính đến ngày 20/8/2021, ngân sách tỉnh đã phân bổ 129.406 triệu đồng cho 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 (nguồn dự phòng: 66.469 triệu đồng; nguồn 
quỹ dự trữ tài chính: 62.938 triệu đồng).(3)  

* Kinh phí nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của chính phủ 

- Đã phân bổ: 166.002 triệu đồng (Nguồn quỹ dự trữ tài chính: 105.836 triệu 
đồng; nguồn CCTL cấp huyện: 60.166 triệu đồng) 

- Đã giải ngân: 47.322 đối tượng với số tiền 72.147 triệu đồng (không bao gồm 
chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ 

hưu trí và tử tuất; Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương 
ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất). 

f. Công tác khác 

- Thẩm định kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 
108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ. 

- Báo cáo tình hình bố trí kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 từ nguồn ngân 
sách tỉnh. 

- Có công văn yêu cầu Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ số kiểm tra 

thu, chi NSNN năm 2022 và dự kiến số thu, chi NSNN năm 2023-2024. 

- Phê duyệt dự toán mua sắm của Công an tỉnh. 

- Ý kiến về thực hiện công trình sữa chữa kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển ấp 
Cồn Nhàn, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; góp ý dự thảo Kế hoạch 

Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu 

                                        
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; Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn : 602.089.000đ; Đài phát thanh và truyền hình  : 4.270.000.000đ. 
3Cụ thể:  

+ Sở Y tế: 117.642 triệu đồng  (BV dã chiến số 2,3: 13.905 triệu đồng; BV dã chiến số 4,5,6: 37.588 triệu đồng; mua 

thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, xét nghiệm..: 66.149 triệu đồng) 

+ Bộ chỉ huy Quân sự: 3.714 triệu đồng. 

+ Bệnh viện quân dân y: 1.841 triệu đồng. 

+ Sở Giao thông vận tải: 3.230 triệu đồng. 

+ Sở Thông tin và Truyền thông: 219 triệu đồng. 

+ UBND các huyện, thị xã, thành phố (hỗ trợ Tổ Covid cộng đồng): 2.760 triệu đồng.  

- Đã trình UBND tỉnh (chưa có QĐ phân bổ của UBND tỉnh): 98.074 triệu đồng (Tờ trình số 165/TTr-STC ngày 

18/8/2021; 167/TTr-STC ngày 20/8/2021;  170/TTr-STC ngày ngày 23/8/2021). 

+ Sở Y tế: 94.047 triệu đồng (BV dã chiến số 01: 9.986 triệu đồng; BV dã chiễn số 07: 36.882 triệu đồng; mua thuốc, 

hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, xét nghiệm: 47.179 triệu đồng  

+ Công an tỉnh: 4.027 triệu đồng (hỗ trợ cho 02 khu cách ly tập trung). 
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nhập khá, giàu năm 2021 trên địa bàn tỉnh; ý kiến về thời gian gia hạn sử dụng thẻ 

BHYT; hỗ trợ kinh phí cải tạo, trồng mới cây xanh trên địa bàn huyện Trà Cú. 

- Hoàn thành việc lập dự toán ngân sách nhà nước năm 20202 và kế hoạch tài 
chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024. 

- Trình UBND tỉnh về việc tạm ứng kinh phí cho Công an tỉnh (02 khu cách ly). 

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 1517/QĐ-UBND ngày 04/8/2021; Quyết định số 1646/QĐ-

UBND ngày 13/8/2021 cho Sở Y tế, số tiền: 27.412 triệu đồng; bệnh viện Quân Dân 
y, số tiền 1.841 triệu đồng; Sở Giao thông Vận tải, số tiền: 1.250 triệu đồng; Thực 

hiện kiểm tra giảm dự toán theo Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 12/8/202 cho 
Sở Tài chính, số tiền: 671 triệu đồng; Điều chỉnh dự toán cho Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, số tiền: 332 triệu đồng. 

- Công văn gửi các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông: Ý kiến dự thảo Quyết 
định sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 

13/7/2021 về việc triển khai và ứng dụng giải pháp công nghệ trong công tác phòng, 
chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Sở Y tế: Ý kiến chủ trương mua vật tư 

tiêu hao, vật tư - hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán invitro;...(4) 

- Tờ trình Xin chủ trương sử dụng Quỹ dự trữ tài chính để thực hiện xét nghiệm 
vi rút SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kinh phí triển khai và 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, số tiền: 8.353 triệu đồng; Xin chủ trương sử dụng Quỹ 
dự trữ tài chính để bổ sung kinh phí triển khai Bệnh viện Dã chiến số 4, Bệnh viện Dã 

chiến số 5 và Bệnh viện Dã chiến số 6 cho Sở Y tế, số tiền: 37.588 triệu đồng; Trích 
theo quy định từ các khoản thu hồi chi sai chế độ phát hiện qua công tác thanh tra đã 

thực nộp vào ngân sách nhà nước cho Thanh tra tỉnh. 

- Báo cáo UBND tỉnh: Về việc mua sắm sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối 
thiểu cho lớp 2 và lớp 6 cho Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Ban hành 01 Quyết định 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: 

                                        
4 Ý kiến về việc xin gia hạn hợp đồng dịch vụ Vệ sinh công nghiệp tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Bộ Tài chính: Ý 

kiến dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài 

sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Khoa học và Công nghệ: Ý kiến dự thảo Quyết định 

của Ủy ban nhân dân Về việc áp dụng Thông tư 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quản lý các nhiệm vụ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2030; Ý kiến dự thảo 

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia; Sở Tài nguyên và Môi trường: Ý kiến kinh phí dự án điều tra hiện trạng phát sinh rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh và đề xuất biện pháp giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế phù hợp với điều kiện kinh tế Trà Vinh ; Ý kiến dự toán 

kinh phí thực hiện Dự án Điều tra, nghiên cứu, lập bản đồ tọa độ các khu vực an toàn trên biển, các khu vực tránh sóng, 

tránh bão khu vực biển tỉnh Trà Vinh; Sở Giao thông vận tải: Ý kiến đóng góp đề cương nhiệm vụ và dự toán lập điều 

chỉnh Quy hoạch đường gom và các điểm đấu nối đường giao thông công cộng vào các quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Trà 

Vinh đến năm 2030; Sở Giáo dục và Đào tạo: Ý kiến khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 (lần 2); Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn: Ý kiến dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, chăn nuôi, thủy sản và 

cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022; Ý kiến kinh phí thực hiện duy tu, sửa chữa đoạn đê Mỹ Long; Ban 

QLDA đầu tư XD các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn: ý kiến quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 

2020 theo Thông tư số 72/2017/TT-BTC và Thông tư số 06/2019/TT-BTC; Sở Nội vụ: Ý kiến dự thảo Tờ trình về việc 

Quyết định phê duyệt Đề án “Đào tạo văn bằng 2 trình độ đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 

2021 – 2025. 
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- Tính đến ngày 20/8/2021, số dự án được thẩm tra, quyết toán là 92 dự án, với 
tổng giá trị được duyệt là 744.408 trđ. Giảm trừ 1.831 triệu so với giá trị chủ đầu tư 
đề nghị quyết toán. 

- Số dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán là 40 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: 20 dự án. 

- Tổng kế hoạch vốn năm 2021 tính đến ngày 06/8/2021 là 4.149.629 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 18/8/2021 đã giải ngân được 1.416.350 trđ/4.149.629 trđ, đạt 
34,1% kế hoạch giao. 

- Trình UBND tỉnh về việc phê duyệt mức trích và tỷ lệ kinh phí dự phòng chi 

phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng 15 trạm 
bơm điện – kênh bê tông phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

- Phát hành văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh về Báo cáo tình hình thực hiện 

và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 – kỳ báo cáo tháng 8; Sở Giáo dục 
và Đào tạo về báo cáo vốn đầu tư công phát triển ngành giáo dục giai đoạn 2003-

2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư ý kiến về kết thúc thực hiện dự án đầu tư 01 dự án; về 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 01 dự án. 

5. Lĩnh vực Quản lý Giá và công sản: 

- Báo cáo UBND tỉnh: Kết quả định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà 
nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường hành lang ven biển phát triển du lịch biển Ba 
Động; chấp thuận chủ trương Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Kè thực hiện 

mua sắm bàn ghế 02 chỗ ngồi trang bị cho các trường tiểu học và trung học cơ sở trên 
địa bàn huyện Cầu Kè. 

-  Truy thu tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nhà 
Trà Vinh. 

- Đóng góp dự thảo Quyết định phê duyệt tiêu chí, phương thức, trình tự, thủ tục 
lựa chọn Nhà đầu tư lò đốt rác thải huyện Càng Long. 

- Công văn gửi các ngành: đánh giá tình hình thực hiện Luật TC&QCKT và Luật 
CLSPHH; ý kiến giải quyết đơn thư công dân của Chủ tịch UBND thị xã Duyên 
Hải;…(5) 

6. Thanh tra Tài chính: 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 10/8/2021 của 
UBND Tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Tập hợp, nghiên cứu tài liệu, văn bản pháp quy phục vụ việc xây dựng Quyết 
định thanh tra tại Sở Giao thông Vận tải Trà Vinh.   

                                        
5 ý kiến đối với việc bố trí trụ sở làm việc cho Đoàn Luật sư tỉnh, tình hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản; ý kiến 

về đề án sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê thuộc Phòng Giáo  dục và Đào  tạo  

thành phố Trà Vinh; Tham gia ý kiến thẩm định điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của  Hợp tác xã Phương 

Đông (lần 2); Xin ý kiến đối với dự thảo văn bản thẩm định giá đất cụ thể và giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử 

dụng đất và tài sản gắn liền với đất để thực hiện dự án Khu Trung tâm Thương mại – Dịch vụ phường 8, thành phố Trà 

Vinh; Tham gia góp ý dự thảo của Quyết định của UBND tỉnh, dự thảo Tờ trình, Thông tư của Bộ Khoa học và Công 

nghệ: 02 
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7. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và Tin học Thống kê:  

7.1. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch tài chính năm 2022 và kế hoạch tài 
chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 của doanh nghiệp nhà nước và doanh 
nghiệp có vốn nhà nước theo Công văn số 3325/UBND-KT ngày 11/8/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

- Phát hành văn bản gửi Sở Xây dựng về việc ý kiến đánh giá, phân loại năng 

lực doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. 

7.2. Lĩnh vực Tin học thống kê: 

- Cấp mới 02 mã số dự án, 01 mã số đơn vị hành chính sự nghiệp và chuyển giai 
đoạn 02 mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản (05 mã số cấp theo hình thức trực tuyến). 

Mở lại 05 mã số dự án theo đề nghị của Kho bạc nhà nước tỉnh. 

- Góp ý dự thảo Quy chế hoạt động Cổng Thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh theo 
Công văn số 2004/CP-THCB ngày 09/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh. 

- Hỗ trợ cài đặt máy tính sử dụng TABMIS cho phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã 
Duyên Hải. 

- Cập nhật 04 văn bản lên Trang thông tin điện tử. 

8. Công tác Nội vụ: 

- Tiếp nhận xử lý 276 văn bản và phát hành 83 văn bản cho các đơn vị. Tiếp nhận 
và xử lý 03 văn bản thuộc quy trình ISO. 

- Phát hành công văn trao đổi ý kiến về công tác điều động cán bộ . 

- Báo cáo chấm điểm phòng chống tham nhũng năm 2020. 

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 35 năm 2021 (23/8/2021 – 27/8/2021) 

1. Hoạt động Ban Giám đốc:  

- Họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 8/2021 để sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 
tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021. 

- Xử lý công việc cơ quan. 

2. Thực hiện nhiệm vụ trong tuần: 

- 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. 

- Đóng góp dự thảo Thông tư hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính theo 
Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2025. 

- Thông báo số kiểm tra dự toán năm 2022. 

- Góp ý dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào 
DTTS trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo nguồn thu phí dịch vụ xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh cho các 
người từ các tỉnh, thành phố về tỉnh Trà Vinh và cho người dân có nhu cầu đã nộp 
NSNN. 
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- 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 Tài nguyên và Môi trường: Ý kiến về dự toán kinh phí thực 
hiện Dự án Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông 

nội tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp I trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Sở Nông 
nghiệp và PTNT: Ý kiến kinh phí thuê tư vấn xác định thiệt hại các hộ nuôi tôm thâm 

canh mật độ cao thực hiện Công trình Tuyến đường số 5. 

- Góp ý dự thảo Nghị định của Thanh tra Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh gởi Thanh tra Tỉnh theo tinh thần Công văn số 453/TTr-VP. 

- Tham gia ý kiến thẩm định dự án Trường mầm non Hoa Hồng và dự án nuôi 
nghêu ven biển của Công ty TNHH Nguyễn Gia. 

- Phúc đáp UBND huyện Châu Thành về việc ghi thu - ghi chi tiền thuê đất đối 
với dự án của Công ty TNHH New Mingda. 

- Tham gia ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình về việc thu hồi đất do Công ty Cổ 

phần Công trình đô thị Trà Vinh quản lý. 

- Xử lý đề nghị mua máy móc thiết bị của Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng quy định chế 
độ, tiêu chuẩn định mức - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với tài sản thuộc 

phạm vi quản lý. 

- Đóng góp ý kiến dự thảo sữa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 
06/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

- Đóng góp dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai 
đoạn 2021-2030 của Bộ Nội vụ. 

- Kiểm tra, khắc phục lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản 

phẩm Microsoft theo Công văn số 1556/STTTT-BCVTCNTT ngày 18/8/2021 của Sở 
Thông tin và Truyền thông. 

- 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; thực hiện quản trị, giám sát 
hệ thống mạng Sở Tài chính; hỗ trợ các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở, 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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