
 
 

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 02/2022 

(Từ ngày 01/02 đến ngày 28/02/2022) 

 

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 

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 ngân sách tỉnh) chuyển sang năm 2022 

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

QLNS TCHCSN 

3 

Tiếp tục thẩm tra dự toán thu, chi ngân sách 2022 và tình 

hình thực hiện nguồn bổ sung mục tiêu năm 2021 của 

huyện, thị xã, thành phố. 

QLNS  

4 

- Báo cáo đánh giá việc thực hiện tiết kiệm chống lãng 

phí giai đoạn 2016 – 2021. 

- Rà soát, tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện 
các chế độ, chính sách an sinh xã hội năm 2021. 

QLNS  

5 
Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Luật phí và lệ 

phí. 
QLNS  

6 

Tổng hợp, báo cáo tài liệu khảo sát kiểm toán ngân sách 

địa phương năm 2021 cho Kiểm toán Nhà nước Khu vực 

III. 

QLNS  

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

cho các đơn vị dự toán khối tỉnh.  
TCHCSN  

8 

- Phối hợp Phòng QLNS xử lý số liệu chương trình mục 

tiêu sau ngày 31/01/2022; thực hiện chuyển nguồn theo 
quy định. 

- Phối hợp Phòng QLNS tổng hợp đánh giá kết quả thực 

hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; 

đôn đốc đơn vị thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực 

hiện tự chủ kinh phí năm 2021 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. 

- Phối hợp Phòng QLNS cung cấp tài liệu cho Đoàn khảo 

sát Kiểm toán Nhà nước Khu vực III để lập Kế hoạch 

TCHCSN QLNS 



2 
 

kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021. 

9 

Đôn đốc đơn vị nộp báo cáo quyết toán năm 2021 theo 

thời gian quy định tại Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh. 

  

10 
Tiếp tục đôn đốc các đơn vị gửi Báo cáo tình hình quản 
lý sử dụng tài sản công về Sở Tài chính để tổng hợp báo 

cáo Bộ Tài chính theo quy định. 

QLG và CS 

 
 

11 

- Thẩm định trình UBND tỉnh ban hành giá tối đa dịch vụ 

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

Tây Sơn. 

- Tham mưu văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc khai 

thác phế liệu tàu đắm trên khu vực biển tỉnh Bình Định 

theo ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh tại Công văn số 

402/UBND-KT ngày 20/01/2022. 

QLG và CS 

 
 

12 

- Trình UBND tỉnh xử lý 04 cơ sở nhà, đất của Ngân 
hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Trình UBND tỉnh phương án sắp xếp nhà, đất của các 

đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh. 

QLG và CS 

 
 

13 

Bàn giao Trụ sở cũ của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình thị xã Hoài Nhơn cho UBND thị xã Hoài Nhơn 

để bố trí làm trụ sở làm việc cho Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng và Phát triển quỹ đất. 

QLG và CS 

 
 

14 

- Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán Quỹ 

tiền lương, thù lao tiền thưởng của Kiểm soát viên năm 
2021 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 2022 của 05 doanh nghiệp 100% vốn nhà 

nước. 

TCDN - Tin 

học 
 

15 

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

QLNS, TCHCSN, TCĐT hoàn thiện quản lý vận hành 02 

phần mềm (Phần mềm Chế độ báo cáo định kỳ và Phần 

mềm quản lý ngân sách).  

- Tiếp tục phối hợp Phòng Quản lý giá và Công sản triển 

khai Phần mềm cơ sở dữ liệu giá địa phương. 

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 

TCĐT 
QLNS và 

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

năm 2021. 

- 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. 

-  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. 

- Tổng hợp số liệu Báo cáo Kiểm toán Nhà nước theo 

Văn bản số 28/KVIII-TH ngày 18/01/2022 của Kiểm 

toán nhà nước Khu vực III về việc khảo sát thu thập 

thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán ngân sách địa 
phương năm 2021 của tỉnh Bình Định. 

17 

- Phối hợp với Phòng QLNS cung thông tin, tài liệu phục 

vụ khảo sát kiểm toán ngân sách địa phương năm 2022. 

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

- Tiếp tục rà soát, sắp xếp tài liệu, hồ sơ thanh tra để lưu 

trữ. 

Thanh tra  

18 Tiếp công dân định kỳ ngày 24/02/2022 (thứ Năm) 
Lãnh đạo Sở 

và Thanh tra 
 

20 

- Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí với Kho bạc tỉnh 

để chuyển nguồn. 

- Báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021. 

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021. 

- Ban hành Quyết định danh mục hồ sơ lưu trữ năm 2022 

của Sở Tài chính. 

- Thực hiện tiêu hủy hồ sơ, tài liệu theo Công văn số 

157/SNV-CCHCVTLT ngày 21/01/2022 của Sở Nội vụ.  

Văn phòng 

Các phòng 

có liên 

quan 

 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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