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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 12 năm 2022 
 

       

BÁO CÁO  

Tình hình trong tuần từ ngày 12/12/2022 – 16/12/2022 

và chương trình công tác tuần từ 19/12/2022 – 23/12/2022 

 

I. Kết quả hoạt động trong tuần (tuần 49): 

1. Hoạt động của Ban Giám đốc: 

- Tham dự: Hội nghị để giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các sở, ngành tỉnh và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; hội nghị tổng kết Tuần lễ văn hoá, Du 

lịch – Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 

2022; hội nghị Tổng kết Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất 

đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Vay vốn Ngân hàng Thế giới;… 

- Xử lý công việc cơ quan. 

2. Lĩnh vực Quản lý Ngân sách: 

a) Tổng thu NSNN trên địa bàn: 100.740  triệu đồng, lũy kế: 13.060.530 triệu 

đồng, đạt 126,39% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: 

- Thu nội địa: 43.485 triệu đồng, lũy kế: 5.174.797 triệu đồng, đạt 99,84% 

so dự toán HĐND tỉnh giao. 

- Thu chuyển nguồn: -21.856 triệu đồng, lũy kế: 2.132.021 triệu đồng (cấp 

tỉnh: 1.364.040 triệu đồng; cấp huyện: 596.765 triệu đồng; cấp xã: 171.217 triệu 

đồng). Bao gồm: 

+ Vốn đầu tư: 314.729 triệu đồng (cấp tỉnh: 203.642 triệu đồng; cấp huyện: 

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

+ Vốn sự nghiệp: 1.817.293 triệu đồng (cấp tỉnh: 1.160.398 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. Đây là khoản 

thu Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Athena Trà Vinh tài trợ cho và Ủy ban 

nhân dân thành phố Trà Vinh lập quy hoạch chi tết khu dân cư phường 7. 

- Thu từ bổ sung từ ngân sách cấp trên: 0 triệu đồng, lũy kế: 5.142.517 triệu 

đồng, đạt  94,59% so với dự toán HĐND tỉnh giao. 
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- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 73.460 triệu đồng, lũy kế: 493.575 

triệu đồng, bao gồm: 

+ Ngân sách Trung ương thu từ ngân sách tỉnh nộp lên: 86.374 triệu đồng. 

+ Ngân sách tỉnh thu từ ngân sách cấp huyện nộp lên: 309.473 triệu đồng. 

+ Ngân sách huyện thu từ ngân sách cấp xã nộp lên: 97.728 triệu đồng. 

- Thu từ kết dư ngân sách: 0 triệu đồng, lũy kế: 111.253 triệu đồng. 

b) Tổng chi NSĐP: Trong kỳ: 283.290 triệu đồng, lũy kế: 8.884.497 triệu 

đồng, đạt 80,42% 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: 2.320.700.000đ (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). 

 

                                           
1 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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f) Công tác khác: 

- Báo cáo: Kết quả thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10/9/2021. 

- Công văn gửi các đơn vị: Chế độ tiền ăn cho Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

cấp xã; đóng góp Nghị quyết hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động  không 

chuyên trách ở ấp, khóm tái cử nhưng không trúng cử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;... 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. 

- Ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập 

trung thực hiện các kiến nghị của Thanh tra tỉnh; khắc phục các tồn tại, hạn chế 

được phát hiện qua kiểm toán. 

- Tổ chức họp xử lý vướng mắc về phân bổ kinh phí khen thưởng và kinh 

phí hội đặc thù cấp huyện. 

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

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ trương tổ chức và chỉ định thầu 

chương trình văn nghệ đón giao thừa Xuân Quý Mão năm 2023. 

- Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí tăng đoàn đi Thái Lan của 

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh. 

- Công văn gửi Sở, ngành: Nguồn kinh phí chi trả hợp đồng lao động; xin 

chủ trương chi cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2022; hỗ trợ thường xuyên cho đội PCCC cơ quan; lấy ý kiến dự thảo kế 

hoạch ứng dụng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023;...(2) 

4. Lĩnh vực Tài chính Đầu tư: 

- Hoàn thành thẩm tra quyết toán 01 dự án với giá trị được duyệt là 6.211 

triệu đồng. Tính đến ngày 16/12/2022 hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 

148 dự án, với tổng giá trị được duyệt là 2.649.728 trđ. Giảm trừ 4.243 trđ so với 

giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán. 

- Số dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán là 78 dự án, trong đó: Số 

dự án hoàn thành đã gửi đến Sở Tài chính thẩm tra, quyết toán là 12 dự án; số dự 

án hoàn thành chưa gửi hồ sơ quyết toán là 66 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: 

                                           
2ý kiến về việc điều chỉnh nội dung chi trong dự toán NSNN năm 2022 để hoạt động di dời trụ sở làm việc của 

Hội nhà Báo; ý kiến dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh; phúc đáp về việc đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất 

xét nghiệm của Bệnh viện Sản – Nhi; ý kiến về việc xin chủ trương thực hiện các khoản chi, mức chi tổ chức dạy 

học trên Đài Phát thanh và Truyền hình;… 
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4.035.177 triệu đồng). Lũy kế vốn đã giải ngân tính đến ngày 13/12/2022 là 2.776.742 

triệu đồng, đạt 65,1% so với kế hoạch giao (trong đó: Vốn kế hoạch năm trước chuyển 

sang: 121.313 triệu đồng; vốn kế hoạch năm: 2.655.428 triệu đồng). 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà 

nước đối với nguồn vốn đầu tư công nguồn NSNN. 

- Công văn gửi các đơn vị: Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND 

ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đóng góp ý kiến thẩm định dự án Đầu tư 

nâng cấp, mở rộng hạ tầng thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang (điều chỉnh);... 

5. Lĩnh vực Quản lý Giá và Công sản: 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mua sắm máy tính bảng phục vụ 

hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Công văn gửi Sở, ngành: Rà soát lại tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng; đóng góp dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính ban hành 

tiêu chuẩn thẩm định giá; tham gia ý kiến điều chỉnh dự án Kho trung chuyển 

xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, trạm chiết nạp gas của Công ty 

Cổ phần TMĐT Dầu khí Nam Sông Hậu;... 

- Tham gia Hội đồng định giá do Tòa án tổ chức 02 vụ. 

6. Lĩnh vực Thanh tra Tài chính: 

- Tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài chính tại và Ủy ban nhân dân xã 

Long Hòa, và Ủy ban nhân dân xã Đa Lộc và và Ủy ban nhân dân thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành. 

- Báo cáo: Kết quả thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 10/8/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; kết quả thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg; kết 

quả thực hiện các kiến nghị của kết luận thanh tra năm 2022. 

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

7.1. Tài chính doanh nghiệp 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức lãi suất cho vay tối 

thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển Trà Vinh. 

- Ban hành Công văn: Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình 

thủy lợi Trà Vinh về việc kinh phí thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ vận 

hành hệ thống công trình thủy lợi; Quỹ đầu tư phát triển Trà Vinh về việc triển 

khai thực hiện Công văn số 12845/BTC-TCNH ngày 06/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính; Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh về việc thực hiện nộp 

khoản chênh lệch tăng giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển 

sang Công ty cổ phần;... 

7.2. Tin học thống kê 
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- Tiếp nhận và phê duyệt: 06 hồ sơ cấp mới mã số cho dự án; 10 hồ sơ đăng 

ký, thay đổi thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư (16 hồ sơ thực hiện theo hình 

thức trực tuyến). 

- Hỗ trợ phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Duyên Hải cài đặt máy tính  sử 

dụng TABMIS. 

- Cập nhật lên Trang thông tin điện tử 01 tin, 03 văn bản(3). 

8. Lĩnh vực Văn phòng: 

- Tiếp nhận, xử lý 214 văn bản và phát hành 92 văn bản cho các đơn vị. 

- Tiếp nhận, xử lý 16 văn bản thuộc quy trình ISO. 

- Báo cáo: Công tác tháng 12/2022; Công tác phòng, chống tham nhũng và 

giải quyết khiếu nại – tố cáo năm 2022. 

- Góp ý Dự thảo: Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực nội vụ; Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật thực hiện dân chủ cơ sở. 

- Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài chính tỉnh Trà Vinh năm 2023. 

- Ban hành Công văn về việc miễn nhiệm ngạch thanh tra viên và chuyển 

ngạch công chức. 

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.  

IV. Đề xuất, kiến nghị: Không 

V. Chương trình công tác tuần 50 (19/12/2022 – 23/12/2022) 

1. Hoạt động của Ban Giám đốc:  

- Xử lý công việc cơ quan 

- Tham dự: Họp trao đổi một số nội dung có liên quan đến công tác quyết 

toán dự án hoàn thành công trình Kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển ấp Cồn Nhàn, 

xã Đông Hải, huyện Duyên Hải; họp nghe Thanh tra tỉnh báo cáo về kết quả kiểm 

tra, rà soát, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về thu hồi Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và kết quả 

kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu 

và việc sử dụng đất của DNTN Vạn Phước II;… 

2. Thực hiện nhiệm vụ trong tuần: 

- Báo cáo: Thanh lý xe của phòng Quản lý đô thị thành phố Trà Vinh; xin 

ý kiến quyết toán chi phí thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thời gian thực hiện 

gói thầu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh; rà 

                                           
3 Phối hợp VNPT Trà Vinh khắc phục lỗi kênh truyền Internet;... 

https://mstt.mof.gov.vn/user/forms/4
https://mstt.mof.gov.vn/user/forms/4
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soát, xác định các khoản phải thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp 

tại thời điểm 31/3/2022. 

- Công văn gửi Sở, ngành: Xin ý kiến tháo gỡ một số khó khăn trong quá 

trình quản lý, điều hành ngân sách; đóng góp dự thảo Chương trình công tác của 

Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023; một số nội dung về tạm ứng kinh phí của Trung 

tâm giống và thực hiện kiến nghị Thanh tra tỉnh về quản lý, sử dụng kinh phí phòng, 

chống dịch Covid-19 tại huyện Trà Cú; dự toán kinh phí thực hiện Phương án Tổ 

chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng 

khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; điều chỉnh Quyết định số 155/QĐ-STC ngày 

20/01/2021 và Quyết định số 124/QĐ-STC ngày 19/4/2022; điều chỉnh thời gian 

tính khấu hao tài sản cố định; điều chuyển tài sản của Trường Duyên Hải;... 

- 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. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực 

phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp 

luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. 

- Phối hợp chuẩn bị đề xuất, kiến nghị với Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến 

Chính phủ với địa phương. 

- Kiểm tra công tác quản lý tài chính tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Tân, Ủy 

ban nhân dân xã Tam Ngãi và Ủy ban nhân dân xã Châu Điền huyện Cầu Kè. 

- Lập kế hoạch chi tiết công tác thanh tra năm 2022. 

- 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. 

- 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, đóng mã số quan hệ ngân sách 

đã tất toán tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh; 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. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Mộng Hường 
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