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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 11 năm 2022 
 

       

BÁO CÁO  

Tình hình trong tuần từ ngày 07/11/2022 – 11/11/2022 

và chương trình công tác tuần từ 14/11/2022 – 18/11/2022 

 

I. Kết quả hoạt động trong tuần (tuần 44): 

1. Hoạt động của Ban Giám đốc: 

- Tham dự: Họp nghe Thanh tra tỉnh báo cáo, đề xuất hướng xử lý kết quả 

thanh tra Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Công Thành; họp Hội đồng tuyển 

dụng công chức năm 2022; họp trực tuyến nghe Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 và công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh và 

nghe Ủy ban nhân dân các huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang và Trà Cú báo cáo tiến 

độ thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới;… 

- Xử lý công việc cơ quan. 

2. Lĩnh vực Quản lý ngân sách: 

a. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 29.257 triệu đồng, lũy kế: 11.830.914 triệu 

đồng, đạt 114,49% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: 

- Thu nội địa: 26.666 triệu đồng, lũy kế: 4.799.691 triệu đồng, đạt 92,6% 

so dự toán HĐND tỉnh giao. 

- Thu chuyển nguồn: 0 triệu đồng, lũy kế: 2.153.878 triệu đồng (cấp tỉnh: 

1.385.896 triệu đồng; cấp huyện: 596.765 triệu đồng; cấp xã: 171.217 triệu đồng). 

Bao gồm: 

+ Vốn đầu tư: 330.566 triệu đồng (cấp tỉnh: 219.479 triệu đồng; cấp huyện: 

105.016 triệu đồng; cấp xã: 6.070 triệu đồng). 

+ Vốn sự nghiệp: 1.823.312 triệu đồng (cấp tỉnh: 1.166.417 triệu đồng, 

trong đó nguồn cải cách tiền lương cấp tỉnh 937.260 triệu đồng; cấp huyện: 

491.748 triệu đồng; cấp xã: 165.146 triệu đồng). 

- Thu huy động, đóng góp: 0 triệu đồng, lũy kế: 715 triệu đồng. 

- Thu từ bổ sung từ ngân sách cấp trên: 0 triệu đồng, lũy kế: 4.384.691 triệu 

đồng, đạt  88,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao. 

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 2.591 triệu đồng, lũy kế: 380.686 triệu đồng. 
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- Thu từ kết dư ngân sách: 0 triệu đồng, lũy kế: 111.253 triệu đồng. 

b. Tổng chi NSĐP: Trong kỳ: 280.853 triệu đồng, lũy kế: 7.813.624 triệu 

đồng, đạt 70,73% 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 2022: 11.500 triệu đồng (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: 201 triệu đồng. 

- Dư nợ cuối năm 2022: 55.522 triệu đồng. 

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: 

Ngân sách tỉnh đã phân bổ từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh với số tiền: 

21.323 triệu đồng, cụ thể: 

- Phân bổ cho Sở Y tế: 21.230 triệu đồng. 

- Phân bổ cho Ban Quản lý khu kinh tế: 93 triệu đồng. 

Ngân sách cấp huyện sử dụng 50% nguồn dự phòng để thực hiện phòng, 

chống dịch Covid-19 với số tiền: 43.494 triệu đồng (số dự toán đầu năm). 

f. Công tác khác: 

- Báo cáo: Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới 

cắm mốc, quản lý biên giới năm 2022; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Quyết 

định 61/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 và Kế hoạch 44/KH-UNND ngày 23/8/2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả thực hiện Quyết định số 2312/QĐ-UBND ngày 

14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022; kết quả thực hiện các giải pháp 

cải thiện chỉ số pháp luật năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 

                                           
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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2152/QĐ-TTg ngày 18/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình triển khai 

ICT phát triển đô thị thông minh. 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Xin chủ trương sử dụng Quỹ Phòng, chống 

thiên tai của tỉnh để tiếp tục gia hạn dịch vụ tin nhắn SMS truyền tin phục vụ chỉ 

huy điều hành về phòng, chống thiên tai năm 2022; sử dụng Quỹ Phòng, chống 

thiên tai của tỉnh để phổ biến, tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống 

thiên tai trên sóng truyền hình. 

- Hướng dẫn thực hiện thanh, quyết toán và thu hồi kinh phí thực hiện Đề 

án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh. 

- Công văn gửi các đơn vị: Góp ý Phương án phân bổ vốn ngân sách trung 

ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2021-2025; quản lý Quỹ phòng chống tội phạm - Công an tỉnh; bổ sung 

kinh phí; điều chỉnh dự toán. 

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

- Điều chỉnh dự toán năm 2022 cho các đơn vị số tiền: 6.283 triệu đồng; 

kiểm tra phân bổ dự toán bổ sung chi NSNN năm 2022 cho đơn vị số tiền: 2.596 

triệu đồng. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Vận 

động nguồn lực xây dựng quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh 

Trà Vinh. 

- Công văn gửi các Sở, ngành: Nguồn kinh phí mua ống nhựa mở rộng tuyến 

ống cấp nước để đấu nối đồng hồ nước cho các hộ dân; nội dung chi, định mức 

chi Cử các đội thể thao thành tích cao tỉnh Trà Vinh tham dự Đại hội Thể thao 

toàn quốc lần thứ IX năm 2022; mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh; chủ trương lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa 

chữa, mua sắm thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh và công trình Sửa 

chữa, mua sắm thiết bị Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh;...(2) 

- Ban hành 04 Quyết định phê duyệt dự toán, 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: 

                                           
2 Ý kiến về việc xin hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án truyền dẫn phát sóng kênh chương trình truyền hình Trà Vinh 

trên các mạng dịch vụ truyền hình và chuyển đổi chuẩn chất lượng hình ảnh từ SD lên HD năm 2023; Ý kiến về 

việc thẩm định dự toán kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022;… 
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- Tính đến ngày 11/11/2022 hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 143 

dự án, với tổng giá trị được duyệt là 2.578.981 trđ. Giảm trừ 3.786 trđ so với giá 

trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán. 

- Số dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán là 29 dự án, trong đó: Số 

dự án hoàn thành đã gửi đến Sở Tài chính thẩm tra, quyết toán là 07 dự án; số dự 

án hoàn thành chưa gửi hồ sơ quyết toán là 22 dự án. 

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 4.262.239 triệu đồng (trong 

đó: Vốn kế hoạch năm trước chuyển sang: 227.062 triệu đồng; vốn kế hoạch năm: 

4.035.177 triệu đồng). Lũy kế vốn đã giải ngân tính đến ngày 07/11/2022 là: 

2.449.296 triệu đồng, đạt 57,5% so với kế hoạch giao (trong đó: Vốn kế hoạch năm 

trước chuyển sang: 109.081 triệu đồng; vốn kế hoạch năm: 2.340.214 triệu đồng). 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: Phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn dự phòng 

ngân sách tỉnh năm 2022 xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở các đoạn 

đê bao ven sông Hậu trên địa bàn xã Ninh Thới, Hòa Tân, huyện Cầu Kè; 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 Nâng cấp mở rộng đường Hùng Vương (đoạn từ cầu 

Long Bình 1 – Đường Lê Lợi). 

- Công văn gửi các đơn vị: Thủ tục nghiệm thu công tác tư vấn thiết kế bản 

vẽ thi công; sử dụng chi phí dự phòng để thực hiện BT, GPMB dự án Nâng cấp, 

mở rộng đường Bùi Hữu Nghĩa, thành phố Trà Vinh; xin ý kiến dự thảo Báo cáo 

tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công tháng 11 năm 2022; cung cấp thông tin 

lập kế hoạch kiểm toán nhà nước năm 2023;... 

5. Lĩnh vực Quản lý giá và Công sản: 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Thuê trụ sở làm việc của Thanh tra Sở Giao 

thông Vận tải; thanh lý tài sản công (tài sản trên đất) của Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; báo cáo liên quan đến đề xuất của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc chuyển hình thức từ giao đất không thu tiền sử 

dụng đất sang thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính trực 

thuộc Sở Y tế. 

- Công văn gửi các Sở, ngành: Thẩm định Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị 

sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê của 4 trường THPT thuộc Sở GDĐT; hỗ trợ 

chuyển hồ sơ gốc tài sản sà lan sắt biển số Btr-6192; góp ý danh mục các công trình, 

dự án trong hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Châu Thành; góp ý kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Càng Long;... 

- Tham gia Hội đồng định giá do Tòa án tổ chức 03 vụ. 

6. Lĩnh vực Thanh tra Tài chính: 
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- Ban hành Quyết định, Kế hoạch, Công văn triển khai công tác quản lý tài 

chính tại một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Báo cáo: Công tác thanh tra tháng 11; năm 2022; kết quả thực hiện công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 11; giải trình một số nội dung có liên 

quan đến Kết luận thanh tra số 159/KL-STC ngày 01/7/2021 của Giám đốc Sở Tài 

chính theo yêu cầu Công văn số 430-CV/BNCTU ngày 09/11/2022 của Ban Nội 

chính Tỉnh ủy. 

- Theo dõi kết quả thực hiện Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. 

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

7.1. Tài chính doanh nghiệp 

- Phúc đáp Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh về việc quyết toán 

chi phí thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

- Tổng hợp ý kiến đóng góp các Sở, ngành và đơn vị có liên quan về việc 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số 

kiến thiết tỉnh Trà Vinh. 

- Ban hành Giấy mời họp các Sở, ngành và đơn vị có liên quan về việc Công 

ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh nộp khoản chênh lệch tăng giá trị phần vốn 

nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần về Quỹ hỗ trợ 

sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. 

7.2. Tin học thống kê 

- Thực hiện chuyển giai đoạn 04 hồ sơ mã số theo hình thức trực tuyến. 

- Cập nhật lên Trang thông tin điện tử 11 văn bản và công khai ngân sách.(3) 

8. Lĩnh vực Văn phòng: 

- Tiếp nhận, xử lý 253 văn bản và phát hành 80 văn bản cho các đơn vị. 

- Tiếp nhận, xử lý 04 văn bản thuộc quy trình ISO. 

- Báo cáo: Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

tháng 11; kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2022… 

II. Khó khăn, vướng mắc: Không 

III. Nhận xét, đánh giá: 

Nhìn chung các phòng, ban thuộc Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

                                           
3 Tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft; Hỗ trợ phòng Tài 

chính – Kế hoạch huyện Tiểu Cần đấu nối thiết bị mạng vào kênh truyền hạ tầng truyền thông ngành Tài chính 

(TABMIS);... 
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IV. Đề xuất, kiến nghị: Không 

V. Chương trình công tác tuần 45 (14/11/2022 – 18/11/2022) 

1. Hoạt động của Ban Giám đốc:  

- Tham dự: Họp về việc thống nhất xây dựng Cửa hàng trưng bày và giới 

thiệu sản phẩm OCOP; kiểm tra thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 tại huyện Càng Long và Châu Thành; họp 

mặt Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam;… 

- Xử lý công việc cơ quan. 

2. Thực hiện nhiệm vụ trong tuần: 

- 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 Ủy ban nhân dân tỉnh: Thanh lý tài sản của huyện Cầu Ngang; giá 

đất cụ thể thực hiện Dự án khối nhà làm việc Trung tâm và Văn phòng Tỉnh ủy 

(bổ sung). 

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh. 

- Báo cáo: Công tác bồi thường nhà nước năm 2022; kết quả triển khai thực 

hiện Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 và Quyết định số 1608/QĐ-

UBND ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về thực hiện Nghị quyết của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; kết quả thực hiện Quyết định số 181/QĐ-

UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổng kết tình hình thực hiện 

Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. 

- Công văn gửi các Sở, ngành: Đóng góp dự thảo Hồ sơ trình Thủ tướng 

Chính phủ về Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; sử dụng kinh 

phí tiết kiệm thanh toán chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành 2020, 

2021…; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trong việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Trà 

Vinh; góp ý dự thảo đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập đề án nâng cao năng lực 

cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Trà Vinh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và 

phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030; đóng góp dự thảo Quyết định 

của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết số 18; ý kiến thẩm định dự án nâng cấp cải tạo hệ thống nước thô 

của Trung tâm Điện lực Duyên Hải; xin chủ trương sử dụng nguồn thanh lý phế 

liệu thép thu hồi từ việc sửa chữa, thay thế các cấu kiện cửa cống đã hư hỏng 

không còn sử dụng của Công ty;... 
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- 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. 

- Cung cấp số liệu phục vụ biên soạn GRDP sơ bộ quý III, 9 tháng và ước 

tính quý IV và năm 2022. 

- Đăng ký đề án vào Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Kiểm tra điều chỉnh dự năm 2022 cho các đơn vị Sở, ngành. 

- Tiếp tục đôn đốc, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; thẩm tra quyết 

toán kế hoạch vốn đầu tư công niên độ ngân sách năm 2021. 

- Họp đoàn kiểm tra, phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho việc kiểm tra công 

tác quản lý tài chính tại một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính 

tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. 

- Tổng hợp ý kiến đóng góp các Sở, ngành và đơn vị có liên quan về việc 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số 

kiến thiết tỉnh Trà Vinh. 

- Họp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan về việc Công ty cổ phần 

Cấp thoát nước Trà Vinh nộp khoản chênh lệch tăng giá trị phần vốn nhà nước tại 

thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát 

triển doanh nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện: Kiểm tra, khắc phục lỗ hổng bảo mật theo các văn bản 

hướng dẫn; kiểm tra an toàn thông tin đối với các lỗ hổng bảo mật phổ biến trên 

ứng dụng; 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); 

- Ban Giám đốc STC;  

- Các phòng, ban thuộc Sở; 

- Trang TTĐT STC; 
- Lưu: VT,VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Mộng Hường 
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