
 
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:        /TB-STC Bình Định, ngày     tháng     năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Nội dung công tác tháng 4/2022 

(Từ ngày 01/4 đến ngày 30/4/2022) 

 

TT Nội dung công tác 
Phòng thực 

hiện 

Phòng 

phối hợp 

1 
Tiếp tục công tác nhập Tabmis cho dự toán ngân sách 

năm 2022 khi có phát sinh. 
QLNS  

2 

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện 

Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 21/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược tài chính đến 

năm 2030. 

QLNS  

3 

- Tiếp tục rà soát, đối chiếu chuyển nguồn kinh phí sang 

năm 2022. 

- Kiểm tra tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách thành phố 

Quy Nhơn tháng 3/2022. 

- Tiếp tục phối hợp với Phòng Tài chính đầu tư, Phòng 

Tài chính HCSN để thực hiện chi chuyển nguồn kinh phí 

theo quy định. 

- Tiếp tục triển khai công tác đấu thầu xi măng 2022. 

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

phí. 

QLNS 
TCHCSN, 

TCĐT 

4 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 

nhà nước quý I năm 2022, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư 

quý 1/2022.  

- Triển khai công tác thẩm định quyết toán thu, chi ngân 

sách 2021, công khai ngân sách, Chương trình THTK, 

CLP của huyện, thị xã, thành phố. 

QLNS  

5 
Phiên dữ liệu để nhập dự toán 2022 trên hệ thống Tabmis 

cho các đơn vị dự toán khối tỉnh. 
TCHCSN  

6 

- Tiếp tục thẩm tra xét duyệt quyết toán năm 2021 của 

các đơn vị dự toán khối tỉnh theo quy định. 

- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh dự 

toán 2022 theo thông báo chỉ tiêu biên chế được giao. 

TCHCSN  

7 
- Tổ chức bán đấu giá 05 tàu chìm trong vùng biển tỉnh 

Bình Định. 

QLG và CS 

 
 



2 
 

- Tổ chức bán đấu giá 03 cơ sở nhà đất trên địa bàn thành 

phố Quy Nhơn; 

- Tổ chức thanh lý tài sản trên đất tại cơ sở nhà đất số 66 

Hàn Mặc Tử, thành phố Quy Nhơn; 

- Bàn giao nhà của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trên địa bàn huyện Phù Cát cho UBND xã Cát 

Khánh để làm điểm sinh hoạt cộng đồng; 

8 

- Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá tối đa dịch 

vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn 

huyện Tuy Phước, Tây Sơn. 

- Họp Tổ soạn thảo văn bản QPPL nội dung sửa đổi, bổ 

sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND 

tỉnh và Quyết định số 64/2019/QĐ-UBND ngày 

17/12/2019 và sửa đổi, bổ sung một số danh mục máy 

móc thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 

06/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

QLG và CS 

 
 

9 
Thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu dự án Khu đô thị 

và du lịch sinh thái Diêm Vân. 
  

10 

- Tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu gói thầu MSTT (đợt 01). 

- Phối hợp với Sở Xây dựng để thông báo công bố Giá 

VLXD tháng 3/2021. 

QLG và CS 

 
 

11 

- Phối hợp Sở Lao động TB và XH quyết toán quỹ tiền 

lương năm 2021 và thẩm định kế hoạch tiền lương, thù 

lao, tiền thưởng năm 2022 của các Doanh nghiệp Nhà 

nước (Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ và trên 50% vốn điều lệ). 

- Báo cáo tình hình sử dụng vốn quý 1/2021 cho Bộ Tài 

chính theo quy định.  

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT trình hồ sơ Phương 

án giá năm 2022 “sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi” 

và “sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi khác” báo cáo UBND tỉnh 

gửi Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định 

ban hành giá theo quy định. 

- Triển khai kế hoạch kiểm tra báo cáo tài chính năm 

2021 cho các Doanh nghiệp nhà nước. 

TCDN - Tin 

học 
 

12 

- Đôn đốc các đơn vị dự toán nhập dữ liệu quyết toán 

chính thức năm 2021 và phần mềm Quản lý ngân sách để 

hoàn thiện quản lý vận hành.  

- Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung các biểu báo cáo lĩnh vực 

tài chính đầu tư theo Thông tư số 96/202TT-BTC.   

TCDN - Tin 

học 

 

QLG và 

CS, 

TCHCSN, 

QLNS 



3 
 

- Tiếp tục phối hợp Phòng QLG và Công sản triển khai 

Phần mềm CSDL giá địa phương. 

13 

- Phối hợp với Phòng Quản lý ngân sách phân bổ dự toán 

chi đầu tư xây dựng cơ bản vào Tabmis theo Kế hoạch 

năm 2022. 

- Thực hiện công tác tổng hợp Báo cáo tình hình quyết 

toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành và Báo cáo quyết 

toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2021 theo Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính Phủ; 

-  Phối hợp báo cáo các nội dung khi chủ đầu tư thực hiện 

cập nhật dữ liệu vào phần mềm Quyết định số 

38/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực 

tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

TCĐT 
QLNS và 

TCDN-TH 

14 
- Thanh tra Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Sơn. 

- Tiếp tục đôn đốc thực hiện các Kết luận thanh tra. 
Thanh tra  

15 Tiếp công dân định kỳ ngày 25/4/2022 (thứ Hai) 
Lãnh đạo Sở 

và Thanh tra 
 

16 

- Thực hiện các thủ tục quy hoạch công chức của Sở giai 

đạon 2026-2031. 

- Công khai tình hình thực hiện dự toán quý I/2022. 

- Kiểm tra công tác lưu trữ các phòng thuộc Sở. 

- Tổng hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện để xét 

tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt 

Nam”. 

- Tiếp tục soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính 

tỉnh Bình Định. 

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí giai đoạn 2022-2025. 

Văn phòng 
Các phòng 

thuộc Sở 

 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:  
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lê Hoàng Nghi 
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