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UBND TỈNH TRÀ VINH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     SỞ TÀI CHÍNH                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

   Số:           /BC-STC                                                Trà Vinh, ngày   17  tháng  12 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác tháng 12 năm 2020 

 và chương trình công tác tháng 01 năm 2021  

(từ ngày 16/11/2020 tính đến ngày 15/12/2020) 

 

Thực hiện theo Kế hoạch công tác năm 2020 và kế hoạch công tác tháng 12/2020 

của Sở Tài chính, 

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 12 năm 2020 và chương 

trình kế hoạch công tác tháng 01 năm 2021 gồm các nội dung chủ yếu như sau: 

I. Kết quả hoạt động trong tháng: 

1. Công tác Quản lý Ngân sách: 

a. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 1.245.525 triệu đồng, lũy kế: 14.207.036 triệu 

đồng, đạt 97,31% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 11,02% so với cùng kỳ. Trong 

đó: Thu nội địa: 334.943 triệu đồng, lũy kế 4.537.912 triệu đồng, đạt 90,76% so dự 

toán HĐND tỉnh giao, tăng 0,56% so với cùng kỳ và các khoản thu khác (1). 

b. Tổng chi NSĐP: trong kỳ 708.233 triệu đồng, lũy kế  8.641.111 triệu đồng, đạt 

73,5% so với tổng dự toán (bao gồm vốn đầu tư 2019 kéo dài sang năm 2020, vốn đầu 

tư bổ sung trong năm), tăng 14,44% so với cùng kỳ. Nguyên nhân tăng là do chi đầu tư 

tăng so với cùng kỳ; tăng chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể do tăng chi kinh phí 

thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị 

định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 

                                           
1  Tạm thu: lũy kế: 153.640 triệu đồng. Khoản tạm thu là khoản tạm ứng từ nguồn Quỹ dự trữ tài chính cho các 

huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ cho 03 nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 

số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ (Công văn số 1428/UBND-KT ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh) 

- Thu chuyển nguồn: 0 triệu, lũy kế: 3.725.125 triệu đồng. Bao gồm:Ngân sách tỉnh: 3.289.976 triệu đồng (Vốn 

đầu tư: 2.517.322 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 772.654 triệu đồng); Ngân sách cấp huyện: 291.489 triệu đồng 

(Vốn đầu tư: 140.941 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 150.548 triệu đồng); Ngân sách cấp xã: 143.659 triệu đồng 

(Vốn đầu tư: 57.438 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 86.221 triệu đồng). (Chi tiết kèm theo biểu số 70) 

- Thu viện trợ: 0 triệu đồng, lũy kế: 208 triệu đồng (Tổ chức SCC tài trợ cho huyện Tiểu Cần sửa chữa các 

công trình trường học với số tiền: 208 triệu đồng). 

- Thu huy động, đóng góp: 0 triệu đồng, lũy kế: 1.100 triệu đồng (Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đóng góp cho 

UBND thị xã Duyên Hải trồng hoa các tuyến đường nông thôn). 

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 853.044 triệu đồng, lũy kế: 5.386.380 triệu đồng.  

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 33.211 triệu đồng, lũy kế: 270.122 triệu đồng. Bao gồm:Trung ương thu 

từ  ngân sách tỉnh nộp lên: 28.821 triệu đồng (Nộp trả theo kiến nghị của Kiểm toán kinh phí tăng cường hệ 

thống trợ giúp xã hội theo Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT ngày 22/9/2014 

của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo với số tiền: 27.133triệu 

đồng; Vốn ailen: 67 triệu đồng, nộp trả vốn đầu tư: 1.621 triệu đồng); Tỉnh thu từ ngân sách cấp huyện nộp lên: 192.320 

triệu đồng bao gồm: kinh phí nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 24/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ với 

số tiền: 101.750 triệu đồng, kinh phí nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len: 287 triệu đồng; các khoản 

nộp trả theo kiến nghị của kiểm toán nhà nước niên độ năm 2017,2019: 90.283 triệu đồng;Huyện thu từ ngân sách cấp xã 

nộp lên: 48.981 triệu đồng các khoản hoàn trả chi niên độ năm trước theo kiến nghị của Kiểm toán, Thanh tra.  
- Thu từ nguồn từ nguồn kết dư: 24.327 triệu đồng, lũy kế: 132.549 triệu đồng. 
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số 71/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và xử 

lý các văn có liên quan thuộc phạm vi của Sở (2) 

2. Công tác Tài chính Hành chính sự nghiệp:   

- Thực hiện các công văn phúc đáp cho các Sở, Ban ngành tỉnh: Đóng góp ý kiến 

dự thảo Quyết định, ý kiến xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện cơ chế tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP cho các đơn vị; Công văn ý kiến nội 

dung chi, mức chi các giải thi đấu thể thao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công 

văn ý kiến nguồn kinh phí để các Sở, Ban ngành tỉnh để thực hiện sửa chữa trụ sở 

trong năm 2021... 

- Tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh: phê duyệt Dự án Xử lý, cải thiện vệ sinh và môi 

trường nông thôn năm 2020 cho Tỉnh đoàn Trà Vinh và Hội Liệp hiệp Phụ nữ tỉnh Trà 

Vinh; phê duyệt kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện Dự án 

Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Du lịch Cổ chiên tại khu đất diện tích 

74.605,7m2, tọa lạc tại xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, phê duyệt kinh 

phí đấu giá 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 cho Trung tâm Phát triển Quỹ 

đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 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 Sở Tài chính; áp dụng định mức chi Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Trà Vinh, 

Hội khỏe Phù Đổng cấp khu vực và toàn quốc năm 2021 cho Sở Giáo dục và Đào 

tạo… 

- Báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh: chủ trương và kinh phí thực hiện sửa chữa 

vỉa hè tuyến đường số 01 Khu kinh tế Định An cho Ban Quản lý Khu kinh tế; chủ 

trương và kinh phí tham gia Hội chợ Công thương và sản phẩm OCOP khu vực phía 

Nam tỉnh Hậu Giang năm 2020 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các đề tài khoa học cho Sở Khoa học và Công nghệ… 

                                           
2
 Thẩm định kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ năm 2020; Chỉnh sửa, hoàn chỉnh các tài liệu họp HĐND tỉnh cuối năm 2020; công văn đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo Bộ Tài chính về kết dư ngân sách tỉnh Trà Vinh năm 

2018; Báo cáo Quyết định số 01/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển; thực hiện kiến nghị của Thanh 

tra Bộ Tài chính đến Tổ công tác Ban Nội chính Tỉnh ủy và thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 

390/QĐ-UBND ngày 4/3/2020 của UBND tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Báo cáo tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính;Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 

1737/QĐ-UBND của UBND tỉnh gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Trà Vinh. Thông báo bổ sung có mục tiêu cho 

các huyện, thị xã, thành phố vốn đầu tư công năm 2020 (vốn ngân sách tỉnh (đợt 2)); Trình UBND tỉnh: phê duyệt mức 

chi tổ chức Đại hội của tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; 

tạm ứng kinh phí tổ chức cách ly cho người nhập cảnh; phê duyệt Dự án nuôi vịt thịt và trồng rau ăn lá cải thiện dinh 

dưỡng cho người nghèo tại xã Ngãi Xuyên thuộc Chương trình hành động Quốc gia “không còn nạn đói” năm 2020 

huyện Trà Cú; Giải trình một số nội dung theo ý kiến của Kiểm toán nhà nước khu vực IV về dự toán năm 2021 và quyết 

toán ngân sách năm 2019; Phúc đáp Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh về thay đổi quy mô đầu tư trang thiết bị máy photocopy; Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kinh phí thực hiện Kế hoạch dập dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi; Công an tỉnh 

về dự thảo Đề án tăng cường phòng, chống tội phạm ma túy, giai đoạn 2021-2025;Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công 

khai ngân sách; Báo cáo đề xuất, kiến nghị với Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2020; 

UBND tỉnh báo BTC về kinh phí trùng thẻ BHYT từ 2015-2018. Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị Kiểm 

toán nhà nước; Đóng góp Phương án chi trả chính sách bảo trợ xã hội qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

năm 2021. 
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- Ban hành 13 Quyết định: Phê duyệt dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác cho các Sở ngành tỉnh, Phê duyệt dự 

toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia năm 2020... 

3. Công tác Tài chính Đầu tư: 

- Hoàn thành thẩm tra quyết toán 02 dự án, với tổng giá trị được duyệt là 2.406 

trđ. Tính đến ngày 14/12/2020, hoàn thành thẩm tra phê duyệt quyết toán 138 dự án, 

với tổng giá trị được duyệt là 1.721.159 trđ. Qua thẩm tra quyết toán giảm trừ 4.319 

trđ so với giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán. 

- Số dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán là 27 dự án, trong đó: 

+ Số dự án hoàn thành đã gửi đến Sở Tài chính thẩm tra, quyết toán là 14 dự án, 

công trình sử dụng vốn đầu tư, với tổng số đã thanh toán là 382.819 trđ (trong đó: Đã 

phát hành 05 dự thảo thẩm tra và 06 tờ trình phê duyệt quyết toán với tổng giá trị 

được duyệt là 291.362 trđ); 

+ Số dự án hoàn thành chưa gửi hồ sơ quyết toán: 13 dự án, tổng số vốn đã thanh 

toán 1.637.470 trđ, trong đó: Chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng là: 12 dự án, 

với tổng số vốn đã thanh toán là 1.629.912 trđ; Chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 

tháng là: 01 dự án, với tổng số vốn đã thanh toán là 7.558 triệu đồng. 

- Tổng kế hoạch vốn tính đến ngày 09/12/2020 là 4.917.907 trđ (Kế hoạch vốn 

năm 2020 chưa bao gồm nguồn sử dụng đất chi sự nghiệp lập bản đồ địa chính (10%) 

là 19.000 triệu đồng; nguồn ngân sách địa phương trả nợ vay Ngân hàng phát triển là 

50.000 trđ; nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ huyện Châu Thành kéo dài 

sang năm 2020 là 545 trđ). 

- Tính đến ngày 09/12/2020 đã giải ngân được 2.891.264 trđ/4.917.907 trđ, đạt 

58,8%, cụ thể (3): 

4. Công tác Quản lý giá và công sản:  

4.1. Lĩnh vực Quản lý Giá: 

- Báo cáo Bộ Tài chính giá cả hàng hóa thị trường tự do tháng 11. 

- Trình UBND tỉnh: Ban hành Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên 

thiên nhiên năm 2021 và Quyết định ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối 

với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh. 

- Tham gia 04 cuộc định giá tài sản trong tố tụng dân sự do Tòa án tổ chức với 

số tiền 6.893 triệu đồng. 

4.2. Lĩnh vực Quản lý Công sản: 

- Báo cáo UBND tỉnh đề xuất xin ý kiến Bộ Tài chính xử lý tài sản là kết quả của 

Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh. 

- Tham mưu việc quản lý, sử dụng tài sản công: thanh lý: 2; điều chuyển: 3; tiếp 

nhận trụ sở làm việc của cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh: 2. 

                                           

3
  Kế hoạch vốn năm 2020 (Thủ tướng Chính phủ giao): Giải ngân 2.018.480 trđ/3.560.619 triệu đồng, đạt tỷ lệ 56,7%.  Kế 

hoạch vốn bổ sung năm 2020 (ngoài dự toán Thủ tướng Chính phủ giao): Giải ngân 406.878 trđ/501.812 triệu đồng, đạt tỷ lệ 

81,1%.Kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là: Giải ngân 465.906 trđ/855.476 trđ,  đạt tỷ lệ 54,5% 
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- Đề nghị Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định quy định về danh mục, thời 

gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Trà Vinh. Ý kiến đối với 03 phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính bị tịch thu của Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát hình sự - Công 

an tỉnh và Cục Quản lý thị trường tỉnh Trà Vinh. Phối hợp tổ chức tập huấn phần mềm 

Quản lý tài sản (QLTS.VN) của Công ty Cổ phần MISA. 

4.3. Lĩnh vực tài chính đất đai: 

- Tờ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

- Báo cáo kết quả định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

thực hiện 03 công trình trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đánh giá việc thực hiện Luật đất 

đai trên địa bàn tỉnh và đánh giá việc thực hiện Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất. Ý kiến phương án phân bổ chỉ tiêu sử 

dụng đất thời kỳ (2021-2030) cho cấp huyện. 

5. Công tác Thanh tra Tài chính: 

- Lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021 trình Giám đốc Sở phê 

duyệt và ban hành. Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Công văn nhắc thực hiện Kết 

luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí phòng, chống bệnh dịch 

tả lợn Châu Phi gửi UBND các huyện: Cầu Kè, Tiểu Cần, Càng Long, Cầu Ngang, Trà 

Cú; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trà Vinh. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc 

thực hiện kết luận thanh tra tại: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh 

Trà Vinh (đơn vị đã tiếp tục nộp khắc phục với số tiền: 15.096.544 đồng, số còn phải 

nộp khắc phục là 132.299.000 đồng). Tiếp tục tham gia Đoàn thanh tra toàn diện việc 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với công tác xây dựng cơ bản trong lĩnh 

vực y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

- Báo cáo kết quả phối hợp trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 của Thanh tra Sở Tài chính theo quyết định số 

2939/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh gửi Phòng Ngân sách tổng 

hợp báo cáo Thanh tra Tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ về công tác THTK, 

CLP năm 2020 của Thanh tra Tài chính theo Kế hoạch số 14/KH-STC ngày 

05/01/2020 của Sở Tài chính gửi Phòng Ngân sách tổng hợp; Tham gia Lớp Bồi 

dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra Khóa 04 năm 2020 tại thành phố Cần Thơ; 

Thực hiện công tác khen thưởng năm 2020 của Phòng gởi Văn phòng Sở theo quy 

định. 

6. Công tác Tài chính Doanh nghiệp và Tin học Thống kê: 

6.1. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chuyển tài sản 11 công trình điện 

được đầu tư bằng vốn nhà nước theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Báo cáo: về việc theo dõi thi hành pháp luật và nâng xếp hạng chỉ số chi phí 

tuân thủ pháp luật (chỉ số B1); kết quả thực hiện năm 2020 về Nghị quyết số 35/NQ-

CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Bản cam kết giữa UBND tỉnh với phòng Thương 

mại Công nghiệp (VCCI) Việt Nam; phối hợp báo cáo Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh 

nghiệp quý IV/2020 và năm 2020; Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT/TTg ngày 
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14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ 

số Việt Nam và thực hiện các văn bản gửi đơn vị (4). 

6.2. Lĩnh vực Tin học Thống kê: 

 Cấp mới 192 mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chuyển giai đoạn và cấp lại 02 

mã số dự án (181 mã số thực hiện theo hình thức trực tuyến, 13 mã số thực hiện theo quy 

trình ISO). Đóng 113 mã số dự án đã tất toàn tài khoản tại Kho bạc; cập nhật 02 câu trả 

lời bạn đọc, 01 tin, 22 văn bản và công khai dự toán ngân sách năm 2021 lên Trang 

thông tin điện tử và xử lý văn bản có liên qua (5). 

7. Công tác nội vụ:  

- Tiếp nhận và xử lý 927 văn bản đến và phát hành 429 văn bản cho các đơn vị; tiếp 

nhận xử lý 198 hồ sơ thuộc qui trình ISO và phát hành 198 hồ sơ cho các đơn vị. 

- Báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2020; báo cáo chấm điểm cải 

cách hành chính năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành; công vụ 

năm 2020. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo các bộ, công chức năm 2021. 

II. Chương trình công tác tháng 01 năm 2021 (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 

15/01/2021): 

1. Công tác Quản lý Ngân sách:  

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

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ năm 2020. 

- Phối hợp KBNN chuẩn bị công tác khóa sổ và xử lý ngân sách cuối năm 2020 

- Công khai tình hình thực hiện thu - chi ngân sách quý IV/2020, năm 2020. 

- Tổng kết nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020; xây dựng chương trình kế 

hoạch năm 2021. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn tổ chức thực hiện dự toán năm 2021. 

- Thông báo cho các huyện, thị xã, thành phố số bổ sung các mục tiêu các huyện, thị 

xã, thành phố năm 2020 và số được rút dự toán năm 2021 

                                           
4
 Phúc đáp về việc: thẩm định dự án Sơn sửa, nâng cấp mạng lưới quan trắc độ mặn tự động phục vụ vận hành hệ thống 

công trình thủy lợi và việc cắt giảm không thi công kênh 3-9 thuộc công trình Nạo vét kênh cấp II, xã Nhị Trường và xã 

Mỹ Hòa; về việc phê duyệt danh mục sửa chữa lớn và sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi bằng nguồn vốn hỗ trợ 

kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021. Góp ý dự thảo: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án Tờ trình, Quyết định phê 

duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư thay thế 

Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 hướng dẫn về việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động 

của Hội đồng giám sát xổ số. Ban hành Công văn gửi Sở, ngành đơn vị liên quan: về việc phối hợp đánh giá tình hình 

triển khai Luật số 69/2014/QH13; về việc tiếp nhận, rà soát và bổ sung các công trình điện được đầu tư bằng vốn Nhà 

nước theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 3). 

5
 Hỗ trợ phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố cấu hình mạng để sử dụng TABMIS (do Cục Tin học 

chuyển đổi môi trường vận hành hệ thống TABMIS).Tạo và cấp 01 tài khoản VPN tạm thời cho phòng Tài chính – Kế 

hoạch thị xã Duyên Hải để sử dụng TABMIS trong thời gian chờ thay thế thiết bị kết nối hạ tầng truyền thông đã bị hỏng. 

Thu hồi, thay đổi tài khoản sử dụng TABMIS theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tiểu Cần. Cung cấp số 

liệu phục vụ xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh phiên bản 2.0. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc tiếp nhận tài sản là thiết bị Công nghệ thông tin do Bộ Tài chính trang bị. Thực hiện rà soát, kiểm tra và báo cáo kết 

quả về hoạt động tấn công mạng, khai thác lỗ hổng bảo mật trên các thiết bị DrayTek. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền 

thông theo dõi tình hình rà quét trái phép vào hệ thống mạng Sở Tài chính. Phòng TCDN&THTK đã thực hiện cấu hình 

bổ sung thêm các chính sách bảo mật trên tường lửa nhằm gia tăng khả năng phòng vệ. 
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- Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành 

động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021. 

2. Tài chính hành chính sự nghiệp:  

- Thực hiện kiểm tra: dự toán bổ sung; dự toán năm 2021 và phân bổ trên hệ 

thống Tabmis cho các đơn vị ngành tỉnh theo Quyết định của cấp thẩm quyền. 

- Công văn cho Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc 

Báo cáo kết quả thực hiện tự chủ theo Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, Nghị định 

130/2005/NĐ-CP, Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị 

định số 141/2016/NĐ-CP, Nghị định 54/2016/NĐ-CP (năm 2020). 

3. Công tác Tài chính Đầu tư: 

- Tiếp tục thẩm tra quyết toán dự án đã nhận hồ sơ, theo dõi và đôn đốc các chủ 

đầu tư nộp báo cáo quyết toán. 

- Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (theo Công văn 

số 5971/BTC-ĐT ngày 20/5/2020 của Bộ Tài chính). 

- Đôn đốc các đơn vị chủ đầu tư thực hiện quyết toán vốn đầu tư XDCB theo niên 

độ ngân sách 2020 (theo Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài 

chính). Nhập kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 vào Hệ thống Tabmis. 

4. Công tác Giá và công sản: 

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về danh mục, thời gian sử 

dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Trà 

Vinh. 

- Báo cáo UBND tỉnh về kết quả định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện 04 công trình trên địa bàn tỉnh. 

- Tham gia định giá do Tòa án, Thi hành án tổ chức. Tham mưu điều chuyển, 

thanh lý tài sản nhà nước. 

5. Công tác Thanh tra Tài chính:  

- Thu thập thông tin, tài liệu, văn bản pháp quy chuẩn bị cho việc dự thảo Quyết 

định thanh tra, lập kế hoạch thanh tra trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. Công bố quyết 

định và tiến hành thanh tra công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử 

trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh;  

- Ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá kết quả 

THTK, CLP trong chi thường xuyên và báo cáo kết quả THTK, CLP năm 2020; Tiếp 

nhận, thống kê số liệu báo cáo kết quả thực hiện Luật THTK, CLP năm 2020 của các 

đơn vị trên địa bàn Tỉnh.  

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra: tại Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Trà Vinh; về công tác quản lý, sử dụng, quyết 

toán kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. 

6. Công tác Tài chính Doanh nghiệp và Tin học Thống kê: 

- Báo cáo Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình triển khai Luật số 

69/2014/QH13. 

- Góp ý dự thảo Quyết định ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh 
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- Tổng hợp số thu của đơn vị sự nghiệp công của tỉnh để cập nhật lên hệ thống 

của Bộ Tài chính. 

- Hỗ trợ 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. 

7. Công tác nội vụ: 

- Xây dựng chương trình cống tác năm 2021 và tổ chức hội nghị các bộ công 

chức năm 2021. 

- Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

và các Sở, ngành có liên quan. 

Trên đây là báo cáo tình hình công tác tháng 12/2020 và chương trình công tác 

tháng 01/2021 của Sở Tài chính./. 

 

Nơi nhận: 
- VP Tỉnh ủy (b/c); 

- VP UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT; 

- BGĐ Sở;  

- Các Phòng, ban thuộc Sở, 

- TTTĐT; 

- Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC                                                                         

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lâm Quốc Việt 
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