
 
 

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 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Nội dung công tác tháng 11/2022 

(Từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2022) 

 

TT Nội dung công tác 
Phòng 

thực hiện 

Phòng 

phối hợp 

1 
Tiếp tục công tác nhập Tabmis năm 2022 khi có 

phát sinh. 
QLNS  

2 
Kiểm tra tiền sử dụng đất của ngân sách cấp tỉnh 

và thành phố Quy Nhơn tháng 10/2022. 
QLNS  

3 
Báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư 10 tháng 

đầu năm 2022. 
QLNS  

4 

Hoàn thành dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết về 

các nội dung thuộc trách nhiệm của Phòng và 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh nội dung trình 

HĐND tỉnh vào cuối năm: 

- Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phướng 

hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

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

NSNN năm 2022. 

- Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách 

địa phương năm 2021. 

- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp chính quyền địa 

phương giai đoạn 2022-2025. 

- Tờ trình về dự toán NSNN năm 2023 và phân 

bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023. 

QLNS  

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

Tabmis cho các đơn vị dự toán khối tỉnh. 
TCHCSN  

6 

Triển khai công tác chuyển đổi Trung tâm Đào 

tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định thành 

Công ty cổ phần. 

TCHCSN  

7 Tổng hợp ý kiến tham gia của các ngành và hoàn TCHCSN   
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chỉnh dự thảo Nghị quyết HĐND, Quyết định 

UBND tỉnh quy định nội dung, mức chi và định 

mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây 

dựng VBQPPL. 

8 

- Tổ chức đấu thầu lại Gói thầu MSTT (đợt 5). 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu MSTT (đợt 

6). 

QLG và CS  

9 

Gửi Sở Tư pháp thẩm định để trình UBND tỉnh 

phân cấp quy định diện tích chuyên dùng công 

trình sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và 

lĩnh vực khác (trừ lĩnh vực Y tế). 

QLG và CS  

10 

- Gửi Sở Tư pháp thẩm định để trình UBND tỉnh 

ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với 

nhà cửa trên địa bàn tỉnh. 

- Tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo Quyết định 

ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa 

bàn tỉnh áp dụng cho năm 2023 gửi Sở Tư pháp 

thẩm định. 

QLG và CS  

11 

Tổng hợp ý kiến và hoàn chỉnh Dự thảo Quyết 

định gửi Sở Tư pháp thẩm định hệ số điều chỉnh 

giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 

trên địa bàn tỉnh áp dụng cho năm 2023. 

QLG và CS  

12 

- Tổng hợp, rà soát kiểm tra phương án sắp xếp 

nhà, đất của các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh năm 2022. 

- Thuê đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm để tổ 

chức đấu giá của 04 cơ sở nhà đất (02A Lý 

Thường Kiệt, 01 Lê Lai, 11 Ngô Mây, 301 Bạch 

Đằng, TP. Quy Nhơn). 

QLG và CS  

13 
Phối hợp với Sở Xây dựng để thông báo công bố 

giá VLXD tháng 10/2022. 

QLG và CS 

 
 

14 

- Trình UBND tỉnh dự thảo (Nghị quyết, Quyết 

định) quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công 

ích thuỷ lợi năm 2022. 

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về phương án bổ 

sung vốn điều lệ của 05 doanh nghiệp do nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

- Trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quy chế 

quản lý tài chính của Công ty TNHH Lâm nghiệp 

Sông Kôn và Công ty TNHH Khai thác công 

TCDN - 

Tin học 
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trình thuỷ lợi. 

15 

- Tiếp tục thực hiện nâng cấp chuyên mục công 

khai ngân sách theo quy định tại Quyết định số 

1799/QĐ-BTC ngày 16/9/2021 của Bộ Tài chính 

về ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác 

cổng công khai NSNN; đồng thời phát triển 

Website theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 

24/6/2022 của Chính phủ. 

- Tham mưu đề xuất xây dựng Phần mềm tổng 

hợp chung trên cùng 01 hệ thống nền tảng hợp 

nhất cho các phần mềm (phần mềm QLNS, phần 

mềm quản lý tài sản công, phần mềm CSDL về 

giá, phần mềm quản lý tiền lương). Trước mắt, 

xây dựng, chạy thử phần mềm QLNS trên nền 

tảng hợp nhất thực hiện từ cấp tỉnh đến cấp 

huyện; sau đó sẽ mở rộng đến các phần mềm còn 

lại. 

- Theo dõi đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo 

trực tuyến trên phần mềm báo cáo định kỳ theo 

quy định. 

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

lại để kết nối với CSDL Quốc gia về giá. 

 

 

 

TCDN - 

Tin học 

 

 

 

 

16 

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 2022. 

TCĐT QLNS 

17 

Thực hiện hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện 

cập nhật dữ liệu theo các mẫu biểu báo cáo tại 

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  

18 

- Dự thảo, trình lãnh đạo Sở ban hành Kết luận 

thanh tra Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. 

- Lập các báo cáo định kỳ năm 2022. 

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

giá đợt 4/2022. 

Thanh tra  
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- Khảo sát, thu thập thông tin để lập kế hoạch 

thanh tra năm 2023. 

19 
Tiếp công dân định kỳ vào ngày 24/11/2022 (thứ 

Năm). 

Lãnh đạo 

Sở và 

Thanh tra 

 

20 

Thực hiện các báo cáo định kỳ năm 2022: công 

tác thanh niên, quy chế dân chủ, kết quả thực 

hiện văn hóa công vụ. 

Văn phòng  

21 
Hoàn thiện bảng mô tả công việc và khung năng 

lực vị trí việc làm. 
Văn phòng  

22 
Phân bổ điều chỉnh giảm dự toán năm 2022 sau 

khi có quyết định của UBND tỉnh. 
Văn phòng  

 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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