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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 01 năm 2022 
 

       

BÁO CÁO  

Tình hình trong tuần từ ngày 17/01/2022 – 21/01/2022 
Và chương trình công tác tuần từ 24/01/2022 – 28/01/2022 

 

I. Kết quả hoạt động trong tuần (tuần 03): 

1. Hoạt động trong tuần Ban Giám đốc Sở: 

- Tham dự họp về việc đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư 
Khu Công nghiệp Cổ Chiên (giai đoạn 1) và dự án xây dựng Nghĩa trang Nhân dân 

cụm Nhị Long - Đại Phước; Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển 
khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; Hội nghị Tổng kết thực hiện Kế hoạch phát triển 

nông nghiệp nông thôn năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022; Làm việc với 
Đoàn Giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ 

khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động của 
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh năm 2021; Họp trực 
tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19;… 

- 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: 6.376 triệu đồng, lũy kế: 18.605 triệu đồng, đạt 
0,18% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: Thu nội địa: 6.376 triệu đồng, lũy kế 

18.605 triệu đồng, đạt 0,36% so dự toán HĐND tỉnh giao. 

b. Tổng chi NSĐP: trong kỳ: 325.393 triệu đồng, lũy kế: 340.111 triệu đồng, đạt 

3,36% so với dự toán HĐND tỉnh giao. 

c. Về tình hình vay, trả nợ chính quyền địa phương: 

- Hạn mức vay tối đa năm 2022: 988.596 triệu đồng. 

- Số dư nợ vay đầu năm: 44.223 triệu đồng. 

Vay lại vốn vay nước ngoài: 44.223 triệu đồng (Dự án AMD: 33.324 triệu đồng; 
Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai: 3.103 triệu đồng; Dự án 
đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở - Dự án thành 

phần tỉnh Trà Vinh: 7.896 triệu đồng). 

- Dự kiến vay trong năm 2021: 11.700 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 2022: 156 triệu đồng. 

- Dư nợ cuối năm 2022: 55.767 triệu đồng. 



2 

 

d. Tình hình tạm ứng của các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị  xã, 

thành phố: Sở, ban ngành tỉnh: 2.326.300.000đ (1); UBND các huyện, thị xã, thành 
phố: Không có. 

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

Năm 2022 chưa phát sinh 

f. Công tác khác 

- Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của 
UBND tỉnh. 

- Trình UBND tỉnh: Về việc giảm dự toán vốn đầu tư ngân sách tỉnh từ nguồn 
xổ kiến thiết năm 2022 để bổ sung có mục tiêu cho UBND huyện Cầu Ngang và 

UBND huyện Duyên Hải đáp ứng tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2022;  Về việc 
phê duyệt bổ sung số lượng học sinh được hỗ trợ theo chính sách của Nghị định 

116/2016/NĐ-CP. 

- Ban hành công văn yêu cầu: Các đơn vị chủ động sử dụng nguồn kinh phí của 

cơ quan, đơn vị và ngân sách địa phương để thực hiện các chế độ, chính sách; Yêu 
cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để phục vụ khảo sát, thu thập thông 

tin lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện kiểm toán. 

- Công văn gửi đơn vị: Góp ý dự thảo Chiến lược Kế toán – Kiểm toán giai đoạn 

2021 – 2030; Về kinh phí khen thưởng; Góp ý dự thảo Quyết định Quy định nội dung 
và mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Góp ý dự thảo Kế 
hoạch Năm an toàn giao thông 2022; Về việc khó khăn vướng mắc trong thực hiện 

Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh; Về việc xin hỗ 
trợ kinh phí thực hiện test nhanh kháng nguyên Sars-Cov-2 cho học sinh, cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học khi tổ chức dạy học trực tiếp . 

- Thẩm định kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; 

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ năm 2022; và Nghị định số 
143/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Lĩnh vực Tài chính - Hành chính sự nghiệp: 

- Kiểm tra dự toán và phân bổ dự toán năm 2022 vào hệ thống TABMIS cho Sở, 

Ban ngành tỉnh, số tiền: 57.994 triệu đồng (đã hoàn thành kiểm tra dự toán năm 2022 
và nhập vào hệ thống TABMIS cho Sở, ban ngành tỉnh theo Quyết định giao dự toán 

năm 2022). 

- Trình UBND tỉnh: Tạm ứng kinh phí năm 2022 cho Đài Phát thanh và Truyền 

hình Trà Vinh. 

- Công văn gửi các đơn vị: Ý kiến dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 của 
Sở Tài nguyên và Môi trường; Ý kiến về xin chủ trương mua sắm vật tư văn phòng, 

vật tư chuyên môn và vật tư y tế phòng chống dịch Covid - 19 năm 2022 cho Văn 
phòng đăng ký đất đai; Ý kiến kinh phí thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh 

Dịch tả heo Châu phi xã Hòa Minh, xã Hưng Mỹ huyện Châu Thành; Ý kiến về việc 

                                        
1 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. 
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phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm, sinh 

phẩm chẩn đoán invitro của Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh;...(2) 

- Ban hành 03 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 21/01/2022 hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 10 dự án, 
với tổng giá trị được duyệt là 171.806 trđ. Giảm trừ 211 trđ so với giá trị chủ đầu tư 
đề nghị quyết toán. 

- Số dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán là 44 dự án, trong đó: Số dự án 
hoàn thành đã gửi đến Sở Tài chính thẩm tra, quyết toán là 34 dự án; Số dự án hoàn 

thành chưa gửi hồ sơ quyết toán: 10 dự án. 

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư tính đến ngày 20/01/2022 là 4.271.805 trđ; số đã 

giải ngân là 3.771.805 trđ, đạt 88,3% kế hoạch. 

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư tính đến ngày 20/01/2022 là 3.319.242 trđ (trong đó 

số chưa phân bổ là 45.000 trđ); số đã giải ngân là 216.699 trđ, đạt 6,5% kế hoạch. 

- Báo cáo UBND tỉnh về việc chấp thuận mức trích kinh phí tổ chức thực hiện 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án Di dân sạt lở xã Đại Phước, huyện Càng 
Long, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 2). 

- Phát hành công văn gửi đơn vị: V/v kiến nghị của Công ty TNHH Xây dựng – 
Dịch vụ - Thương mại Phú Hưng; Về việc quyết toán dự án đầu tư Trồng rừng phòng 
hộ tại tỉnh Trà Vinh (theo Chương trình bảo vệ và Phát triển rừng bền vững của 

Chính phủ); V/v đôn đốc báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn 
thành năm 2021. 

5. Lĩnh vực Quản lý Giá và công sản: 

- Báo cáo UBND tỉnh: Về việc giao tài sản công (Pano LED điện tử) cho Phòng 

Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh và Trung tâm Quản lý hạ tầng Khu 
kinh tế, Khu công nghiệp quản lý; Về việc giao tài sản công (cơ sở nhà, đất) cho Ban 

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp quản lý, sử 
dụng. 

- Công văn gửi các ngành: Ý kiến đối với phương án xử lý tang vật, phương tiện 
vi phạm hành chính bị tịch thu; Tham gia ý kiến điều chỉnh dự án của Công ty TNHH 

TYC; cung cấp thông tin về tài sản trên thửa đất số 28, 31, tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại 
phường 1, thị xã Duyên Hải; Góp ý mức giá thu Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện 

Thành; Góp ý dự thảo Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi); Ý kiến thẩm định chủ 

                                        
2 Ý kiến phương án tự chủ tài chính của các đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2022-2026; Ý 

kiến phương án tự chủ tài chính cho các đơn vị trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2022 -2026 (lần 

2); Ý kiến về thẩm tra tính toán chế độ, chính sách tinh giản biên chế, số tiền: 441 triệu đồng; Ý kiến nội dung, mức chi 

tổ chức các giải thể thao mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022; Ý kiến phương án tự chủ tài chính của Trung 

tâm Quản lý hạ tầng Khu kinh tế, Khu công nghiệp giai đoạn 2022-2026;; Ý kiến dự toán phương án quản lý các khu 

đất năm 2022; Ý kiến về dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2022; Ý kiến 

đóng góp dự thảo hướng dẫn  thực hiện Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND; Ý kiến dự thảo Kế hoạch UBND tỉnh về 

phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ;… 
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trương đầu tư dự án nuôi nghêu thương phẩm của Hợp tác xã nuôi nghêu Thành 

Đạt;...(3) 

6. Thanh tra Tài chính: 

- Tiếp tục thanh tra công tác quản lý tài chính tại Trường THPT Thành phố Trà 
Vinh và thông báo tạm ngưng làm việc trực tiếp tại Trường THPT Thành phố Trà 

Vinh. 

- Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022. 

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

7.1. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: 

- Phát hành văn bản gửi các Sở, ngành liên quan: Rà soát, xây dựng Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi 
Trà Vinh; phổ biến Nghị định số 148/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. 

- Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ. 

7.2. Lĩnh vực Tin học thống kê: 

- Cấp mới 30 mã số, chuyển giai đoạn 12 mã số dự án đầu tư xây d ựng c ơ 

bản; cấp lại 01 mã số đơn vị hành chính sự nghiệp (42  mã số thực hiện theo 
hình thức trực tuyến, 01 mã số thực hiện theo hình thức ISO). Hỗ trợ các đơn vị 

thực hiện đăng ký mã số trên hệ thống trực tuyến . 

- Cập nhật lên Trang thông tin điện tử 01 câu trả lời bạn đọc, 03 văn bản và công 
khai số liệu thu - chi ngân sách theo quy định. 

8. Công tác Nội vụ: 

- Tiếp nhận xử lý 244 văn bản và phát hành 106 văn bản cho các đơn vị. Tiếp nhận 

và xử lý 43 văn bản thuộc quy trình ISO. 

- Báo cáo: Tổng hợp thống kê công tác văn thư lưu trữ năm 2021; Thống kê theo 

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP. 

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 04 năm 2022 (24/01/2022 – 28/01/2022) 

1. Hoạt động Ban Giám đốc: Xử lý công việc cơ quan. 

                                        
3 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021; Báo cáo tình hình quản lý sử dụng quyển hóa đơn bán tài 

sản nhà nước và quyển hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước năm 2021; phối hợp làm rõ nhu cầu mua sắm 

máy tính bảng phục vụ hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh khóa X; phúc đáp đề nghị điều chuyển tài sản của Sở Nội vụ ; 

tham gia ý kiến điều chỉnh chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hiệp Mỹ Tây, huy ện Cầu Ngang; tham gia ý 

kiến điều chỉnh dự án của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Lala ;; góp ý dự thảo báo cáo rà soát nguồn gốc 

đất; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân  tỉnh Trà Vinh về việc hỗ 

trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong bối cảnh dịch Covid 19;  góp ý dự thảo 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính . 
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2. Thực hiện nhiệm vụ trong tuần: 

- Báo cáo: Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề tài “Xây dựng quy 
trình canh tác đậu phộng bền vững tại tỉnh Trà Vinh”; Báo cáo tình hình giá cả thị 

trường trước tết Nhâm Dần năm 2022. 

- 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. 

- Rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật thuế: giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc 

biệt, thu nhập doanh nghiệp theo Đề cương tại Công văn số 156/BTC-CST ngày 
6/01/2022 của Bộ Tài chính. 

- Công văn gửi đơn vị: Đóng góp Phân loại đô thị tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-
2025 và định hướng đến năm 2030; Đóng góp dự thảo Kế hoạch thực Hiệp định đối 

tác Kinh tế toàn diện khu vực (Hiệp định RCEP) của tỉnh Trà Vinh; Ý kiến dự thảo 
Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, 

điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh; Ý kiến phương án tự chủ giai đoạn 2022-2026; Ý kiến dự thảo Kế hoạch hoạt 

động thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

- Trình BGĐ ban hành Quyết định: Phê duyệt dự toán và Phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho các Sở, ban ngành tỉnh. 

- Dự thảo Chương trình THTK,CLP năm 2022 trình UBND tỉnh ban hành, triển 
khai thực hiện. 

- Kiểm tra, khắc phục lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft; Thiết lập 
lại thông tin cấu hình trên các máy vi tính để triển khai cài đặt phần mềm phòng, 

chống mã độc tập trung thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng; 
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; 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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