
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 13/9/2021 đến 17/9/2021) 

  

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

Chỉ đạo điều hành chung công tác của cơ quan; trực tiếp chỉ đạo thanh tra 

sở về một số nội dung công việc sau:  

1. Chỉ đạo, theo dõi phòng Thanh tra về việc thông báo kết thúc thanh tra 

thực tế và tổng hợp kết quả thanh tra tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Kon Tum. 

2. Chỉ đạo phòng Thanh tra thu thập thông tin chuẩn bị triển khai thanh tra 

đơn vị mới theo kế hoạch 2021 (Quỹ khám chữa bệnh người nghèo). 

3. Tham gia các cuộc làm việc với các huyện, thành phố và các Sở, ban 

ngành khi có công văn, giấy mời gửi đến. 

4. Tham gia dự đầy đủ các cuộc họp thường xuyên, đột xuất của tỉnh. 

5. Chủ trì các cuộc họp theo kế hoạch tại Sở tổ chức. 

6. Công việc thường xuyên khác. 

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

 Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc và trực tiếp điều hành một số hoạt 

động của cơ quan, cụ thể như:  

1. Tiếp tục thảo luận dự toán chi ngân sách năm 2022 các đơn vị khối tỉnh 

theo lịch. 

2. Theo dõi tiếp tục tham mưu xử lý kịp thời kinh phí phòng chống dịch 

Covid-19 theo đề nghị của các đơn vị, huyện, thành phố. Triển khai hướng dẫn 

các đơn vị, địa phương lưu ý trong công toán quản lý, sử dụng kinh phí chống 

dịch Covid-19 theo đúng qui định. 

3 Hoàn thiện các biểu xây dựng dự toán 2022 báo cáo UBND tỉnh trình 

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến và gửi Bộ Tài chính. 

4. Hoàn thiện Tổng quyết toán NSĐP 2020. Dự thảo báo cáo quyết toán 

NSĐP 2020 trình HĐND tỉnh. 

5. Báo cáo giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND 

ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 

39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND 

ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

6. Báo cáo giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 

09/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về Đề án đầu tư, phát triển 

và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

7. Tổng hợp tiếp thu, giải trình các Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình 

HĐND tỉnh.  
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- Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh kỳ họp bất thường về giảm 

phí hạ tầng lấy ý kiến góp ý các đơn vị, địa phương. 

 - Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình TT HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm về 

điều chỉnh, bổ sung phí, lệ phí.  

- Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm về điều 

chỉnh, bổ sung mức tặng quà.  

- Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết định mức phân bổ NSĐP 2022 theo ý kiến 

tham gia, góp ý các đơn vị, địa phương.   

- Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết phân cấp NSNN 2022-2025 theo ý kiến tham 

gia, góp ý các đơn vị, địa phương.  

- Tham mưu hồ sơ trình Thường trực HĐND cho chủ trương ban hành Nghị 

quyết về danh mục sự nghiệp công theo Nghị định số 60/CP về cơ chế tự chủ tài 

chính. 

8. Theo dõi, phối hợp phòng ĐP Vụ NSNN cập nhật số liệu thảo luận dự 

toán 2022 để hoàn thiện mặt bằng chi 2021, xác định số chi thường xuyên chính 

thức 2022 và chuẩn bị dần phương án phân bổ NSĐP, ngân sách tỉnh 2022 (tiến 

hành song song cùng thảo luận dự toán).  

9. Tham mưu xử lý quyết toán 2020 kinh phí dịch châu phi, tai xanh năm 

2020. 

10. 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, 

Nghị quyết, Kế hoạch …). 

III. Đồng chí: U Thị Thanh - Chức vụ: Phó Giám đốc  

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc và trực tiếp điều hành một số hoạt 

động của cơ quan, cụ thể như:  

1. Tham mưu lãnh đạo Sở nâng bậc lương thường xuyên cho công chức. 

2. Tiếp tục theo dõi trực nắm thông tin và báo cáo tình hình tại xã kết nghĩa 

Đăk Nên, huyện KonPLông. 

3. Phối hợp các phòng thuộc Sở tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định 

ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Kon 

Tum theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (VB 2297). 

4. Tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-

TTg ngày 11/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Công an tỉnh (VB 

2500). 

5. Tham gia ý kiến đối với kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến Luật cư trú theo đề nghị của Sở Tư pháp tỉnh (VB 1221). 

6. Phối hợp với các phòng thuộc Sở tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo cải cách 

hành chính quý III năm 2021 theo quy định. 

7. Tiếp tục triển khai công tác tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực 

HĐND tỉnh điều chỉnh dự toán chi trả lãi sang trả gốc vay đảm bảo nguồn trả gốc 

vay theo yêu cầu trả nhanh của Bộ Tài chính. 

8. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát hoàn chỉnh Kế hoạch vay, trả 

nợ 5 năm phục vụ kỳ họp chuyên đề (TVTU đã thống nhất tại VB số 274). 
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9. Theo dõi tiến độ, tham mưu đôn đốc thực hiện, giải ngân kế hoạch vay 

đầu tư công giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 835/QĐ-UBND. 

10. Phối hợp với Kho bạc nhà nước hoàn chỉnh thủ tục, chứng từ GTGC 

vào NSNN chi phí bồi thường GPMB nhà đầu tư ứng trước được khấu trừ vào 

tiền thuê đất, tiền sử dụng đất. 

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

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

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

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc và trực tiếp điều hành một số hoạt 

động của cơ quan, cụ thể như:  

1. Tham mưu UBND tỉnh xem xét về việc báo cáo danh mục nhà, đất là trụ 

sở làm việc của các cơ quan, đơn vị phải di dời theo quy định tại Nghị định số 

167/2017/NĐ-CP. 

2. Tham gia góp ý dự thảo văn bản tham mưu UBND tỉnh giải pháp triển 

khai công tác kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh theo đề nghị của Sở Khoa học 

và Công nghệ. 

3. Tham mưu UBND tỉnh điều chuyển các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, 

đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Kon Tum. 

4. Phối hợp các ngành thẩm định giá khởi điểm đấu giá tài sản trên đất, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng trên 

địa bàn thành phố Kon Tum và huyện Ngọc hồi. 

5. Phối hợp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định phương án định giá 

đất cụ thể tính tiền bồi thường các công trình, dự án trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. 

6. Phối hợp các ngành Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ 

đất tham mưu UBND về giao đơn vị tổ chức bán tài sản trên đất, quyền sử dụng 

đất để lựa chọn nhà đầu tư xây dựng trung tâm thương mại tại khu đất Bến xe Kon 

Tum, thành phố Kon Tum. 

7. Hướng dẫn UBND huyện Đăk Hà lập phương án sắp xếp nhà đất theo 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Thường trực 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà. 

8. Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh bố trí Kho lưu trữ tài liệu cho 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

9. Phối hợp Ban Quản lý các dự án 98, Ủy ban nhân dân thành phố Kon 

Tum tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác quản lý tài sản công là cơ 

sở hạ tầng đã đầu tư bên ngoài khuôn viên hai Tòa nhà tại khu Trung tâm hành 

chính của tỉnh. 

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

trong phạm vi tỉnh. 

11. Hoàn thiện Phương án điều chỉnh Vốn điều lệ của các Công ty TNHH 

MTV, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 

12. Tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022 

của các Quỹ ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. 
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13. Tham gia ý kiến dự thảo Luật Hợp tác xã theo đề nghị của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tại Công văn số 2449/SKHĐT-DN ngày 07 tháng 9 năm 2021. 

14. Theo dõi hệ thống công nghệ thông tin của Sở. 

15. Các công việc thường xuyên khác./. 

Nơi nhận:                     
- VP UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở; 

- Phó Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT Sở (đăng tải); 

- Lưu : VT, VP.                                                                                          

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

U Thị Thanh 
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