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THÔNG BÁO 

Nội dung công tác tháng 8/2019  

(Từ ngày 01/8 đến ngày 31/8/2019) 

 

T

T 
Nội dung công tác 

Phòng 

thực hiện 

Phòng 

phối hợp 

1 
Tiếp tục nhập Tabmis cho dự toán ngân sách năm 

2019 khi có phát sinh. 
QLNS 

Các phòng 

có liên 

quan 

2 
Kiểm tra thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách 

thành phố Quy Nhơn tháng 7/2019. 
QLNS  

3 

- Trình UBND tỉnh giao số kiểm tra thu, chi NSNN 

năm 2020 cho các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đôn đốc, kiểm tra thực hiện Luật phí và lệ phí.  

QLNS  

4 

- Hoàn thành tổng hợp quyết toán ngân sách địa 

phương năm 2018.  

- Tiến hành xây dựng dự toán năm 2020 và xây 

dựng Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm (2020-

2023) trên cơ sở kết quả làm việc với Bộ Tài chính. 

- Chủ động rà soát dự toán ngân sách cấp huyện 

năm 2020 để chuẩn bị số liệu làm việc với các 

huyện, thị xã, thành phố về dự toán NSNN năm 

2020. 

QLNS  

5 

- Tiếp tục thẩm tra và nhập dự toán chi NSNN năm 

2019 trên hệ thống Tabmis kinh phí bổ sung cho các 

đơn vị khối tỉnh. 

- Tiếp tục rà soát điều chỉnh dự toán kinh phí 

NSNN năm 2019 của các đơn vị dự toán khối tỉnh 

theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019 trình UBND 

tỉnh phê duyệt. 

TCHCSN    

6 
Tiếp tục ban hành Thông báo xét duyệt quyết toán 

năm 2018 cho các đơn vị còn lại.  
TCHCSN  

7 

Tổng hợp dự toán NSNN năm 2020 của các đơn vị 

dự toán khối tỉnh. Trong đó, rà soát cơ chế tính dự 

toán kinh phí ngân sách năm 2020 đối với các đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành để tính 

TCHCSN  



 
 

toán giao dự toán NSNN năm 2020 (cuối tháng 

8/2019 thực hiện giao dự toán NSNN).  

8 

- Thực hiện giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 

2019 đối với các Công ty TNHH MTV do nhà nước 

làm chủ sở hữu. 

- Phối hợp với người đại diện và đơn vị tư vấn hoàn 

thành việc xác định giá khởi điểm chào bán phần 

vốn nhà nước tại Bidiphar trình UBND tỉnh phê 

duyệt theo quy định, thực hiện công bố thông tin về 

việc thoái vốn nhà nước tại Bidiphar. 

- Phối hợp phòng TCHCSN thẩm định và trình 

UBND tỉnh quyết định công bố giá trị đơn vị 

chuyển đổi tại các ĐVSNCL, đôn đốc các đơn vị 

hoàn chỉnh phương án chuyển đổi đơn vị sự nghiệp 

công lập thành Công ty cổ phần trình UBND tỉnh 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Tiếp tục phối hợp với Sở NN và PTNT thẩm định 

phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác của 

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình 

Định. 

TCDN - 

Tin học 

Các phòng 

có liên 

quan 

9 

- Rà soát và hiệu chỉnh dữ liệu tiền lương; có văn 

bản gửi KBNN tỉnh đăng ký sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến KBNN (có tích hợp bảng chi trả lương 

củaHê thồng phần mềm tiền lương) từ quý 4/2019 

cho 18 đơn vị khối huyện, gồm: 9 huyện không nằm 

trong kế hoạch triển khai, mỗi huyện 2 đơn vị là 

Phòng TC-KH và Phòng Giáo dục và Đào tạo.   

- Nghiệm thu nâng cấp website theo hợp đồng đã 

ký. 

 - Phối hợp phòng QLG và CS xây dựng dự án về 

cơ sở dữ liệu giá địa phương. 

TCDN - 

Tin học 

Các phòng 

có liên 

quan  

10 

Phối hợp Sở KH và ĐT, Sở Công thương, Sở 

GTVT rà soát danh sách tổ chức, doanh nghiệp phải 

thực hiện kê khai giá để trình UBND tỉnh ra thông 

báo thực hiện kê khai theo quy định. 

QLG và CS 

 
 

11 

- Thẩm định đề án sử dụng tài sản công của các đơn 

vị SNCL vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên 

kết. 

- Tổng hợp danh mục tiêu chuẩn, định mức MMTB 

chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan 

theo quy định của Bộ Y tế.  

QLG và CS 

 
 



 
 

12 

- Tổ chức đấu giá công khai bán đấu giá ngôi nhà số 

10 Đào Duy Từ, TP Quy Nhơn theo Quyết định số 

2478/QĐ-UBND ngày 22/7/2019. 

- Trình UBND tỉnh: phê duyệt đề án sắp xếp, xử lý 

xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư theo quy 

định; ban hành quyết định bán tài sản trên đất, 

chuyển nhượng QSDĐ đối với ngôi nhà số 151 Lê 

Hồng Phong, TP Quy Nhơn và sau khi có quyết 

định phê duyệt của UBND tỉnh sẽ xác định giá khởi 

điểm để trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở đấu 

giá ngôi nhà theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Công văn số 4205/UBND-KT ngày 22/7/2019. 

QLG và CS 

 
 

13 

- Tổng hợp tình hình nhu cầu mua sắm tập trung đợt 

05/2019. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng để thông báo 

công bố Bảng giá VLXD tháng 7/2019. 

QLG và CS 

 
 

14 

Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính để công bố 

và bãi bỏ theo các quy định tại Quyết định 849/QĐ-

BTC và Quyết định 850/QĐ-BTC ngày 16/7/2019 

về công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Tài chính. 

  

15 

- Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự 

án các huyện thị xã, thành phố lập báo cáo quyết 

toán công trình hoàn thành theo đúng quy định; 

thực hiện công tác thẩm tra quyết toán các công 

trình hoàn thành đã gửi hồ sơ tại phòng. Phối hợp 

với phòng QLNS phân bổ dự toán chi đầu tư XDCB 

vào hệ thống Tabmis theo quyết định phê duyệt của 

UBND tỉnh năm 2019. 

- Phối hợp Sở Xây dựng đi kiểm tra 4 chủ đầu tư 

(Tuy Phước, Phù Cát, Tây Sơn, Hoài Ân) trong 

công tác lập Hồ sơ quyết toán công trình hoàn thành 

theo quy định. 

      TCĐT  

16 

- Trình ban hành kết luận thanh tra Tỉnh đoàn thanh 

niên. 

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá 

quý III/2019. 

- Tổ chức thanh tra Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Thanh tra  

    



 
 

17 Tiếp công dân định kỳ vào ngày 22/8/2019 (thứ 

năm). 

Lãnh đạo 

Sở và 

Thanh tra 

18 

- Tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế công tác TĐKT của UBND tỉnh Quyết 

định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017. 

- Tổ chức kiểm tra chéo công tác văn thư lưu trữ 

giai đoạn 2017-2019 các đơn vị trong Cụm. 

- Báo cáo ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc. 

- Đăng ký đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 gửi 

Ban Tổ chức tỉnh ủy. 

- Phối hợp phòng QLG và CS đề xuất UBND tỉnh: 

giảm thời gian giải quyết 02 TTHC mua hóa đơn 

quyễn và hóa đơn bán lẻ; rút công chức của Sở Tài 

chính từ Trung tâm PVHCC về do số lượng giải 

quyết TTHC quá ít (từ ngày 01/4/2019 đến 

26/7/2019 có 11 hồ sơ của các cơ quan, đơn vị được 

giải quyết qua Trung tâm PVHCC của tỉnh).  

- Phối hợp các phòng thuộc Sở xây dựng dự toán 

kinh phí hành chính của cơ quan năm 2020 và kế 

hoạch kinh phí 03 năm 2020-2022. 

- Phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức kỷ niệm 

Ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam 

(28/8/1945-28/8/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các phòng 

có liên 

quan 

 Ngoài các nội dung trên, các phòng thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ thường xuyên 

và đột xuất khác theo chức năng, nhiệm vụ và sự phân công của lãnh đạo Sở./. 

 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP.         
 

Lê Hoàng Nghi 
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