
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:           /CTCT-STC Kon Tum, ngày      tháng      năm 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH 

(từ ngày 29/3/2021 đến 02/4/2021) 

  

          

 I. Đồng chí: Nguyễn Văn Điệu - Chức vụ: Giám đốc Sở 

Phụ trách chung, điều hành các hoạt động của cơ quan, chỉ đạo các mặt 

công tác như: 

1. Hoàn chỉnh dự thảo kết luận thanh tra tại Trường Cao đẳng cộng đồng 

Kon Tum gửi đơn vị lấy ý kiến tham gia. 

2. Tổng hợp kết quả thanh tra, làm việc thống nhất kết quả thanh tra tại 

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum. 

3. Đăng ký sáng kiến kinh nghiệm năm 2021. 

4. Công việc thường xuyên khác. 

 II. Đồng chí: Lê Văn Trung - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở 

 Điều hành một số hoạt động của cơ quan cụ thể như: 

1. Tiếp tục hoàn chỉnh phương án phân bổ tiết kiệm chi, tăng thu 12% SD 

đất, XSKT năm 2020.  

2. Chuẩn bị dự thảo báo cáo giao ban ngành Tài chính quí I. 

3. Tổng hợp kết quả công khai tài chính (quyết toán 2019, dự toán 2021) 

của các đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính. 

4. Dự thảo báo cáo thực hiện NĐ 43, 130, 141 năm 2020. 

5. Tổng hợp quyết toán chuyên đề các chính sách an sinh xã hội 2020. 

6. Tổng hợp kết quả khắc phục kiểm toán 2019.  

7. Cán bộ cơ quan xét duyệt quyết toán 2020 tại các đơn vị theo lịch. 

8. Triển khai công tác tổng quyết toán Ngân sách địa phương năm 2020 

phục vụ kiểm toán. 

9. Chuẩn bị 2 nội dung trình HĐND kỳ họp 12: Tờ trình, dự thảo Nghị 

quyết về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư 

ngân sách tỉnh năm 2019; TT và NQ kéo dài các NQ.  

10. Dự thảo báo cáo đánh giá phân cấp ngân sách, định mức phân bổ 

Ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2021.  

11. Nhóm công việc thường xuyên khác trong tuần (tham mưu xử lý các 

Tờ trình, VB đến liên quan đến kinh phí, chính sách, chế độ, góp ý các dự thảo 

Đề án, Kế hoạch …). 

II. Đồng chí: U Thị Thanh - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở 
Điều hành các hoạt động sau: 

1. Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính tại Sở Tài chính năm 2021. 
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2. Triển khai chuẩn bị nội dung Hội nghị trực tuyến giao ban ngành Tài 

chính tỉnh Kon Tum quý 2/2021. 

3. Tổng hợp ý kiến tham gia của các phòng, tổ chức đoàn thể về dự thảo 

văn bản triển khai sáng kiến cấp cơ sở trong cơ quan năm 2021 để tham mưu 

lãnh đạo Sở. 

4. Triển khai xây dựng, đăng ký sáng kiến của phòng. 

5. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ trách nhiệm trong việc để xảy ra 

nợ đọng XDCB huyện Đăk Hà. 

6. Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh về trả nợ gốc, lãi vay đến hạn của 

địa phương trong năm 2021 và các năm tiếp theo. 

7. Rà soát, chuẩn bị các nội dung liên quan đến đầu tư chuẩn bị làm việc 

với Kiểm toán Nhà nước. 

8. Triển khai cung cấp các tài khoản sử dụng cơ sở dữ liệu nợ cơ quan địa 

phương theo yêu cầu của Bộ Tài chính. 

9. Nhóm công việc thường xuyên khác (tham gia góp ý chủ trương đầu tư, 

góp ý, thẩm định Đề án, kế hoạch ...). 

III. Đồng chí: Huỳnh Ngọc Hùng - Chức vụ: Phó Giám đốc Sở 

Điều hành các hoạt động sau:  

1. Tiếp tục cấp Mã số đơn vị có quan hệ ngân sách cho các dự án đầu tư 

trong phạm vi Tỉnh. 

2. Tổ chức đi thẩm tra Báo cáo tài chính tại 04 Công ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Đăk Glei, Ngọc Hồi, Đăk Tô và Ia H’Drai. 

3. Tổ chức họp giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2021 cho 

các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

4. Phối hợp liên ngành BQL Dự án 98, Trung tâm Dịch vụ Hành chính - 

Hội nghị tham mưu UBND tỉnh bàn giao công trình đưa vào vận hành, khai thác 

sử dụng 02 công trình Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc Khối văn 

hóa xã hội và Khối tổng hợp. 

5. Có Văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công 

khai trình hình quản lý, sử dụng tài sản; tăng cường quản lý tài sản công. 

6.Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 38/2014/TT-

BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật giá về thẩm định giá, gửi Bộ Tài chính. 

7. Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn xác định giá trị tài sản trên đất, chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất của 04 cơ sở nhà, đất Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Công ty cổ phần xây dựng 79 và Công ty cổ phần Tư vấn Xây 

dựng giao thông Kon Tum. 

8. Tham gia góp ý Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo 

dài thời gian thực hiện Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi giai đoạn 2018-2020 theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT. 
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9. Hoàn thiện dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Sửa đổi phụ lục I ban 

hành kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND về giá tính thuế tài nguyên 

theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

10. Công việc thường xuyên phát sinh trong tuần./. 

 

 
Nơi nhận:                     
- VP UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở ; 

- Phó Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT Sở (đăng tải) ; 

- Lưu : VT, VP(Đạt).                                                                                          

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

U Thị Thanh 
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