
 
 

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 5/2022 

(Từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2022) 

 

TT Nội dung công tác 
Phòng 

thực hiện 

Phòng 

phối hợp 

1 
Tiếp tục công tác nhập Tabmis dự toán ngân sách 

năm 2022 khi có phát sinh. 
QLNS  

2 

Tiếp tục phối hợp với Phòng TCĐT và Phòng 

TCHCSN để thực hiện chi chuyển nguồn các 

nguồn kinh phí theo quy định. 

QLNS 
TCĐT, 

TCHCSN 

3 

Tiếp tục triển khai công tác đấu thầu xi măng 

2022 để thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh 

mương. 

QLNS  

4 
Kiểm tra tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách 

thành phố Quy Nhơn tháng 4/2022. 
QLNS  

5 

Tiếp tục tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị của 

Kiểm toán nhà nước Khu vực III tại Báo cáo 

kiểm toán ngân sách NSNN năm 2020 và các 

năm trước. 

QLNS  

6 
Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện 

Luật phí và lệ phí. 
QLNS  

7 
Phiên dữ liệu để nhập dự toán 2022 trên hệ thống 

Tabmis cho các đơn vị dự toán khối tỉnh. 
TCHCSN  

8 

Tiếp tục thẩm tra và hoàn thành công tác xét 

duyệt quyết toán năm 2021 tại 24/35 đơn vị dự 

toán khối tỉnh theo quy định. 

TCHCSN  

9 
Thực hiện kiểm soát báo cáo tài chính năm 2021 

của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. 
TCHCSN   

10 

Tổng hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo gửi Sở Tư 

pháp thẩm định trình UBND tỉnh để thông qua 

HĐND tỉnh 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 

QLG và CS  



2 
 

tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền 

quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình 

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

17/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản 

tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 

của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp 

thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Bình Định. 

- Lấy ý kiến tham gia dự thảo Quyết định 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. 

11 

Báo cáo công tác giám định tài sản trong tố tụng 

hình sự theo yêu cầu của Ban Nội chính tại Công 

văn số 654-CV/BNCTU ngày 25/4/2022. 

QLG và CS  

12 

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

01). 

- Trình phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu MSTT 

( đợt 02,03). 

QLG và CS  

13 

- Tổ chức bán đấu giá 05 tàu chìm trong vùng 

biển tỉnh Bình Định. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về các 

hình thức xử lý nhà, đất sau khi UBND tỉnh phê 

duyệt phương án sắp xếp tại Quyết định số 

1307/QĐ-UBND ngày 21/4/2022. 

- Hoàn thiện trình UBND tỉnh có ý kiến phương 

án sắp xếp nhà, đất của các đơn vị quân đội trên 

địa bàn. 

- Trình UBND tỉnh ủy quyền Quyết định miễn, 

giảm tiền sử dụng đất hỗ trợ nhà ở trên địa bàn 

tỉnh. 

- Thực hiện lựa chọn tổ chức đấu giá đối với 05 

cơ sở nhà đất ( 254 Lê Hồng Phong, 82 Lê Hồng 

Phong, 30 Nguyễn Văn Bé, 34 Trần Hưng Đạo, 

thành phố Quy Nhơn; 320 Trần Phú, phường 

Bình Định, thị xã An Nhơn). 

- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án Diêm 

Vân, huyện Tuy Phước. 

QLG và CS 
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14 

- 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 (lần 02) và Tây 

Sơn. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định bổ sung 

mặt hàng cát xây dựng, đá xây dựng vào danh 

mục thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh. 

QLG và CS 

 
 

15 
Phối hợp với Sở Xây dựng để thông báo công bố 

Giá VLXD tháng 4/2022. 

QLG và CS 

 
 

16 

- Báo cáo giám sát tài chính của 5 doanh nghiệp 

100% vốn nhà nước và 5 doanh nghiệp có vốn 

nhà nước. 

- Báo cáo đánh giá Kết quả hoạt động và xếp loại 

doanh nghiệp hằng năm. 

- Báo cáo đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp 

cho Bộ Tài chính theo quy định.  

- Tiếp tục triển khai kiểm tra báo cáo tài chính 

năm 2021 cho 03 DNNN còn lại. 

TCDN - 

Tin học 

 

 

17 

- Gia hạn ký hợp đồng bản quyền phần mềm diệt 

virut BKAV. 

- Phối hợp các phòng nghiệp vụ đề xuất các nội 

dung cần thiết để nâng cấp Website. 

- Đối với phần mềm  báo cáo định kỳ lĩnh vực tài 

chính: Tiếp tục phối hợp với nhà thầu và Phòng 

Tài chính đầu tư rà soát phần mềm sau khi được 

nâng cấp theo Quy định tại Thông tư 

96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021. 

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, nhà thầu rà 

soát các tính năng của phần mềm quản lý ngân 

sách để xử lý, hoàn thiện phần mềm. 

TCDN - 

Tin học 

Các phòng 

thuộc Sở 

 

18 

- 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 xây dựng cơ bản vào Tabmis theo Kế 

hoạch năm 2022. 

TCĐT QLNS 

19 - Thực hiện công tác tổng hợp Báo cáo quyết TCĐT  
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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. 

20 

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

Sở ban hành Quyết định thanh tra Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vân Canh. 

- Tiếp tục đôn đốc thực hiện các Kết luận thanh 

tra. 

Thanh tra  

22 
Tiếp công dân định kỳ vào ngày 24/5/2022 (thứ 

Ba). 

Lãnh đạo 

Sở và 

Thanh tra 

 

23 

Trình UBND tỉnh thông qua Phương án đơn giản 

hóa thủ tục hành chính Quyết định thanh lý tài 

sản công. 

Văn phòng  

24 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Định. 

Văn phòng  

25 
Lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính năm 

2021. 
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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