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THÔNG BÁO 

Nội dung công tác tháng 3/2019  

(Từ ngày 01/3 đến ngày 31/3/2019) 

 

T

T 
Nội dung công tác 

Phòng thực 

hiện 

Phòng 

phối hợp 

1 
Tiếp tục nhập Tabmis điều chỉnh, bổ sung dự toán 

ngân sách năm 2019 khi có phát sinh. 
QLNS  

2 

- Rà soát đối chiếu chuyển nguồn kinh phí sang năm 

2019 (trước ngày 15/3/2019); 

- Kiểm tra tiền sử dụng đất nộp vào thành phố Quy 

Nhơn tháng 1, 2/2019; 

- Phối hợp Phòng QLG và CS đề xuất kế hoạch đấu 

thầu xi măng 2019. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Luật phí và 

lệ phí. 

QLNS 

Các phòng 

có liên 

quan 

3 

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách ASXH từ năm 

2018 trở về trước theo quy định của Bộ Tài chính tại 

Công văn số 1017/BTC-NSNN ngày 22/01/2019 

(trước ngày 31/3/2019). 

QLNS TCHCSN 

4 

Chuẩn bị nội dung tổng kết kết quả thực hiện Quy chế 

phối hợp công tác thu, nộp NSNN trên địa bàn tỉnh 

năm 2018 (Sau khi UBND tỉnh bố trí lịch). 

QLNS  

5 

Tiếp tục tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của 

Kiểm toán Nhà nước Khu vực III về Kiểm toán ngân 

sách và tài sản năm 2017.  

QLNS 

Các phòng 

có liên 

quan 

6 

- Tiếp tục thẩm tra dự toán chi NSNN năm 2019 và 

nhập dự toán chi NSNN năm 2019 trên hệ thống 

Tabmis cho các đơn vị khối tỉnh; 

- Thực hiện rà soát, hướng dẫn tổng hợp báo cáo đề 

xuất chuyển nguồn kinh phí theo quy định (trước 

ngày 15/3/2019). 

TCHCSN   QLNS 

7 

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị dự toán vừa là cấp 1, 

cấp 3 hoàn thành báo cáo quyết toán để chuẩn bị triển 

khai công tác thẩm tra, xét duyệt quyết toán năm 

2018; 

- Xây dựng kế hoạch triển khai lịch xét duyệt quyết 

toán năm 2018 của các đơn vị dự toán khối tỉnh. 

TCHCSN  

8 Thực hiện đôn đốc đối chiếu số liệu để tổng hợp lập TCHCSN QLNS 



 
 

báo cáo quyết toán NSNN năm 2018. 

9 

Xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND, Quyết định của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định lập, quản lý, 

sử dụng kinh phí chi tổ chức hội nghị, hội thảo Quốc 

tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước theo 

quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 

10/8/2018 của Bộ Tài chính để thông qua Tổ soạn 

thảo văn bản QPPL trước khi gửi các ngành lấy ý kiến 

tham gia. 

TCHCSN  

10 

- Công tác thoái vốn: Phối hợp với đơn vị tư vấn và 

Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

lập thủ tục chào bán cạnh tranh phần vốn nhà nước tại 

Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng 

đô thị Quy Nhơn vào ngày 11/3/2019; phối hợp với 

người đại diện thực hiện các thủ tục thoái toàn bộ 

phần vốn nhà nước tại BIDIPHAR sau khi đơn vị 

hoàn tất việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 

theo quy định; 

- Công tác chuyển đối ĐVSNCL: Đôn đốc các Ban 

chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp chuyển đổi thành lập Tổ 

giúp việc, xây dựng tiến độ thực hiện trình UBND 

tỉnh phê duyệt và triển khai các bước công việc theo 

Hướng dẫn số 01/HD-BĐM ngày 20/11/2018 của Ban 

Đổi mới PTDN tỉnh; 

- Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 

tài chính năm 2019 của các Công ty TNHH do Nhà 

nước sở hữu 100% vốn nhà nước để làm cơ sở giám 

sát và đánh giá hiệu quả hoạt động theo quy định; 

TCDN - Tin 

học 
 

11 

- Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông 

hoàn chỉnh cập nhật dữ liệu tiền lương các đơn vị sử 

dụng phần mềm, tích hợp với cổng thông tin dịch vụ 

công trực tuyến qua Kho bạc Nhà nước tỉnh về chi trả 

lương, chuẩn bị các bước vận hành phần mềm quản lý 

tiền lương cho toàn bộ đơn vị sử dụng phần mềm; 

- Mua sắm tập trung máy chủ theo kế hoạch được phê 

duyệt của đề án phần mềm tiền lương; mua và cài đặt 

phần mềm bản quyền Bkav năm 2019 cho hệ thống 

mạng cơ quan;  

- Phối hợp phòng Tài chính đầu tư hướng dẫn sử dụng 

phần mềm kế toán vốn đầu tư cho khối xã để quyết 

toán năm 2018; hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán 

xã để quyết toán ngân sách xã 2018; 

- Phối hợp Văn phòng Sở thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến qua Kho bạc Nhà nước tỉnh về kiểm soát chi và 

chi trả tiền lương hàng tháng. 

TCDN - Tin 

học 

Phòng 

TCĐT, 

Văn phòng 

Sở 



 
 

12 

Tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương đi kiểm tra 

việc thực hiện công tác bình ổn giá của các tổ chức, 

doanh nghiệp làm công tác bình ổn trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo Phương 

án bình ổn giá được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 4776/QĐ-UBND ngày 28/12/2018. 

QLG và CS 

 
 

13 

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 

2018 theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 

455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019 và Công văn số 

275/UBND-TH ngày 15/01/2019; 

- Báo cáo việc rà soát sắp xếp sử dụng xe ô tô trên địa 

bàn tỉnh theo quy định tiêu chuẩn, định mức tại Nghị 

định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính 

Phủ và Công văn số 751/UBND-TH ngày 19/02/2019 

của UBND tỉnh. 

QLG và CS 

 
 

14 

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

01/2019; 

- Thông báo hướng dẫn các đơn vị sử dụng tài sản 

công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, 

liên kết thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Công văn số 619/UBND-TH ngày 13/02/2019. 

QLG và CS 

 
 

15 

Thẩm định phương án giá nước sinh hoạt của các 

công trình nước sạch nông thôn và phương án giá 

dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của 

một số huyện trên địa bàn tỉnh. 

QLG và CS 

 
 

16 

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo 

quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ (đợt 2). 

QLG và CS 

 
 

17 

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. 

      TCĐT QLNS 

18 

- Tổ chức thanh tra Trường Phổ thông dân tộc nội trú 

Vân Canh. 

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kết luận thanh tra đối  

với các cuộc thanh tra năm 2017 và 2018. 

Thanh tra  

19 Tiếp công dân định kỳ vào ngày 22/3/2019. 

Lãnh đạo 

Sở và 

Thanh tra 

 

    



 
 

 

 

 

 

20 

- Thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết 

toán năm 2018 theo quy định; báo cáo quyết toán 

thuế thu nhập cá nhân năm 2018. 

- Triển khai dịch vụ công trực tuyến về kiểm soát 

chi qua Kho bạc Nhà nước tỉnh; phần mềm quản lý 

phân bổ tiền lương; tiếp tục hướng dẫn chuyển đổi 

sang áp dụng  ISO 9001-2015. 

- Tiếp tục tiến hành sữa chữa Nhà vệ sinh cơ quan. 

- Ban hành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng an ninh. 

- Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản 

lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 

thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

 

 

 

 

 

 

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.         
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