
 
 

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 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Nội dung công tác tháng 9/2022 

(Từ ngày 01/9 đến ngày 30/9/2022) 

 

TT Nội dung công tác 
Phòng thực 

hiện 

Phòng phối 

hợp 

1 
Tiếp tục nhập Tabmis cho dự toán ngân sách năm 

2022 khi có phát sinh. 
QLNS  

2 
Hoàn thành tổng hợp quyết toán ngân sách địa 

phương năm 2021 (trước 15/9/2022). 
QLNS  

3 
Kiểm tra tiền sử dụng đất của ngân sách cấp tỉnh và 

thành phố Quy Nhơn tháng 8/2022. 
QLNS  

4 

- Báo cáo tình hình thanh toán vốn đầu tư 8 tháng 

đầu năm 2022. 

- Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 9 

tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. 

QLNS  

5 

Tiếp tục phối hợp và cung cấp tài liệu cho Kiểm toán 

nhà nước Khu vực III về kiểm toán ngân sách địa 

phương năm 2021 khi có yêu cầu. 

QLNS  

6 

Chuẩn bị tài liệu và thảo luận dự toán ngân sách 2023 

với UBND các huyện, thị xã, thành phố theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước. 

QLNS  

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

Tabmis cho các đơn vị dự toán khối tỉnh. 
TCHCSN  

8 
Tổng hợp dự toán ngân sách 2023 các đơn vị khối 

tỉnh. 
TCHCSN  

9 
Đôn đốc các đơn vị và phối hợp nhập liệu trên phần 

mềm QLNS. 
TCHCSN   

10 
Thông báo các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện kê 

khai giá trên địa bàn tỉnh năm 2022. 
QLG và CS  

11 

Tham mưu cho UBND tỉnh để xử lý các khó khăn, 

vướng mắc trong việc thực hiện xem xét miễn, giảm 

tiền sử dụng đất đối với người có công cách mạng 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

4807/UBND-TH ngày 19/8/2022. 

QLG và CS  
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12 

Xây dựng dự thảo Quyết định ủy quyền cho UBND 

cấp huyện phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp 

với giá đất thị trường để tính thu tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất, 

cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng 

đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

4703/UBND-TH ngày 16/8/2022. 

QLG và CS  

13 Tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu MSTT (đợt 5). QLG và CS  

14 

Thẩm định trình phê duyệt phương án giá dịch vụ thu 

gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện 

An Lão. 

QLG và CS 

 
 

15 

- Tổ chức bán đấu giá cơ sở nhà, đất: số 34 Trần 

Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn. 

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước kiểm tra sắp xếp 

các cơ sở nhà đất của Ngân hàng Vietcombank. 

QLG và CS 

 
 

16 
Phối hợp với Sở Xây dựng để thông báo công bố Giá 

VLXD tháng 8/2022. 

QLG và CS 

 
 

17 
Báo cáo thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cho 

Bộ Tài chính theo quy định. 

TCDN - Tin 

học 

 

 

18 

- Tiếp tục thực hiện nâng cấp Websitte khắc phục các 

lỗ hỏng bảo mật; 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; phát triển Website theo Nghị định số 42/2022 

của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công 

trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường 

mạng. 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị nâng 

cấp, thay thế thiết bị Tabmis của Sở Tài chính và các 

huyện, thị xã, thành phố. 

- Đối với phần mềm QLNS, phần mềm báo cáo định 

kỳ: tiếp tục phối hợp với các phòng thuộc sở thực 

hiện. 

- Tiếp tục viết các API (Giao diện lập trình ứng 

dụng) kết nối các Danh mục còn lại để kết nối với 

CSDL Quốc gia về giá. 

- Xử lý Tabmis, xử lý các công việc thường xuyên: 

cấp mã số, công khai ngân sách. 

TCDN - Tin 

học 

Các phòng 

thuộc Sở 

 

19 

- 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 

TCĐT QLNS 
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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. 

20 

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  

21 

- Công bố Kết luận thanh tra Ph ng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện Vân Canh. 

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

tỉnh. 

Thanh tra  

22 Tiếp công dân định kỳ vào ngày 26/9/2022 (thứ Hai). 
Lãnh đạo Sở 

và Thanh tra 
 

23 
Báo cáo định kỳ công tác: Cải cách hành chính, cải 

cách thủ tục hành chính quý 3 năm 2022. 
Văn ph ng  

24 
Xây dựng dự toán 2023 và lập Kế hoạch tài chính 

ngân sách nhà nước 03 năm: 2023 – 2025. 
Văn ph ng  

25 
Lập hồ sơ thanh toán các gói thầu sửa chữa trụ sở, 

phòng truyền thống. 
Văn ph ng  

26 
Thanh lý tài sản hư hỏng, không còn sử dụng được 

của cơ quan. 
Văn ph ng  

 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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