
 
 

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 2023 

 

THÔNG BÁO 

Nội dung công tác tháng 02/2023 

(Từ ngày 01/01 đến ngày 28/02/2023) 

 

T

T 
Nội dung công tác 

Phòng 

thực hiện 

Phòng 

phối 

hợp 

1 
Tiếp tục công tác nhập Tabmis cho dự toán ngân 

sách năm 2023 khi có phát sinh. 
QLNS  

2 

- Tiếp tục rà soát nguồn kinh phí Trung ương bổ sung 

có mục tiêu (nguồn chưa phân bổ), tạm thu, tạm ứng 

vốn đầu tư (tạm ứng NS tỉnh) chuyển sang năm 2022 

theo dõi, sử dụng và thu hồi tạm ứng đúng quy định. 

- Kiểm tra tình hình thực hiện nguồn BSMT năm 

2022 của huyện, thị xã, thành phố. 

- Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2022 theo Thông tư số 129/2017/TT-BTC. 

- Rà soát, tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí thực 

hiện các chế độ, chính sách ASXH năm 2022.  

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

lệ phí. 

QLNS  

3 

Có văn bản đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị có 

chức năng phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Ban Giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý Khu 

Kinh tế tỉnh, Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp, Ban 

Quản lý Dự án Giao thông) thường xuyên rà soát, 

theo dõi, kiểm soát giá khởi điểm đấu giá quyền sử 

dụng đất để kịp thời phản ánh những bất hợp lý, các 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. 

  

4 
Tổng hợp, báo cáo tài liệu khảo sát kiểm toán NSĐP 

năm 2022 cho Kiểm toán Nhà nước Khu vực III.  
QLNS  

5 

Tiếp tục phối hợp đơn vị lập Phương án phân bổ và 

thẩm tra dự toán 2023 của các đơn vị dự toán khối 

tỉnh. Đồng thời, phiên dữ liệu để nhập dự toán trên 

hệ thống TABMIS cho các đơn vị. 

TCHCSN  



2 
 

6 
Triển khai công tác chuyển đổi Trung tâm Đào tạo 

nghiệp vụ giao thông Bình Định thành Công ty Cổ 

phần. 

   TCHCSN  

7 

- Đôn đốc đơn vị nộp BCQT 2022 theo thời gian quy 

định tại Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh. 

- Triển khai cho 03 đơn vị sự nghiệp công lập thực 

hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ (hoàn thành 

trong quý 1/2023).  

- Phối hợp Phòng QLNS tổng hợp đánh giá kết quả 

thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2022; đôn đốc đơn vị thực hiện báo cáo đánh giá 

tình hình thực hiện tự chủ kinh phí năm 2022 của các 

cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên 

phần mềm báo cáo và tổng hợp báo cáo theo thời 

gian quy định. 

TCHCSN QLNS 

8 

Phối hợp Phòng QLNS cung cấp tài liệu cho Đoàn 

khảo sát KTNN khu vực III để lập Kế hoạch kiểm 

toán NSĐP năm 2022. 

TCHCSN QLNS 

9 

- Tổng hợp đăng ký nhu cầu MSTT của các cơ quan, 

tổ chức đơn vị. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản 

công năm 2022 để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài 

chính. 

- Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá nước 

sạch của 03 đơn vị (Công ty Cổ phần Xây lắp An 

Nhơn, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công 

nghiệp Nhơn Hòa, Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ). 

- Có văn bản báo cáo UBND tỉnh đề xuất Bộ Tài 

chính chuyển giao Trụ sở làm việc cũ của Kho bạc 

Nhà nước huyện An Lão về cho địa phương quản lý, 

xử lý theo quy định. 

- Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cơ sở 

nhà, đất số 11 Ngô Mây và số 02A Lý Thường Kiệt,  

thành phố Quy Nhơn. 

QLG và CS 

 
 

10 
Phối hợp với Sở Xây dựng để thông báo công bố Giá 

VLXD tháng 01/2023. 

QLG và CS 

 
 

11 
- Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán 

Quỹ tiền lương, thù lao tiền thưởng của Kiểm soát 

TCDN - 

Tin học 

 

 



3 
 

viên năm 2022 theo quy định. 

- Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt chương 

trình công tác năm của kiểm soát viên. 

- Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch 

Tài chính năm 2023 của 05 DN 100% vốn nhà nước. 

12 

- Tiếp tục phối hợp nhà thầu và Văn phòng Sở, 

Phòng QLNS, HCSN hoàn thiện quản lý vận hành 

phần mềm quản lý ngân sách.  

- Triển khai các bước mua sắm thiết bị tin học cho 

ngành tài chính. 

- Tiếp tục viết các API kết nối các Danh mục còn lại 

để kết nối với CSDL Quốc gia về giá. 

TCDN - 

Tin học 

Các 

phòng có 

liên quan 

13 

- 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 Quản lý ngân sách phân bổ dự 

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

hoạch năm 2023. 

-  Hướng dẫn các 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. 

TCĐT  

14 

Có văn bản tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch xử lý công trình tồn đọng chậm lập hồ sơ 

quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành và trong 

6 tháng đầu năm 2023 phải xử lý xong ½ số lượng 

công trình tồn đọng chưa quyết toán (308 công trình 

cấp xã làm chủ đầu tư). 

  

15 

- Khảo sát, thu thập thông tin để trình lãnh đạo Sở 

ban hành quyết định thanh tra Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực. 

- Tiếp tục đôn đốc các các đơn vị thực hiện các kết 

luận thanh tra năm 2022. 

Thanh tra  

16 Tiếp công dân định k  ngày 24/02/2023 (thứ Sáu) 

Lãnh đạo 

Sở và 

Thanh tra 

 

17 
Có văn bản tham mưu Lãnh đạo Sở Tài chính các 

biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về 

công tác cải cách hành chính của cơ quan. 

Văn phòng  



4 
 

18 

- Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 

2022. 

- Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023. 

- Bổ nhiệm lại công chức (02 công chức lãnh đạo). 

- Thực hiện nâng lương trước thời hạn đợt 1/2023. 

- Ban hành Quyết định danh mục hồ sơ lưu trữ năm 

2023 của Sở Tài chính; Kế hoạch công tác văn thư. 

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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