
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 20/9/2021 đến 26/9/2021) 

  

 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 phòng Thanh tra hoàn chỉnh kết luận thanh tra tại Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Kon Rẫy và trình Giám đốc ký ban hành. 

2. Theo dõi, đôn đốc phòng Thanh tra tổng hợp hoàn chỉnh xác nhận số liệu 

thanh tra, tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh Kon Tum. 

3. Theo dõi phòng Thanh tra thu thập thông tin chuẩn bị triển khai đơn vị 

mới theo kế hoạch 2021; hoàn chỉnh các thủ tục hành chính trình Giám đốc ký 

ban hành triển khai thanh tra đơn vị mới (Quỹ khám chữa bệnh người nghèo). 

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

ngành khi có công văn, giấy mời gửi đến. 

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

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

7. 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. Thảo luận dự toán ngân sách năm 2022 khối huyện theo lịch. 

2. 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. 

3. Phối hợp phòng Tài chính đầu tư triển khai tổng hợp dần các biểu mẫu 

về dự toán thu, chi NSNN năm 2022 trình HĐND tỉnh cuối năm theo đúng Nghị 

định số 31/CP (Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đã có VB đề nghị thực hiện 

đầy đủ các biểu). 

4. Tổng hợp tiếp thu, giải trình các Dự thảo Tờ trình, Nghị Quyết trình 

HĐND tỉnh.  

- 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 Thường trực 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.  
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- 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. 

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

2020. 

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

Đăk Nên, huyện KonPLông. 

2. Triển khai, phối hợp các phòng thuộc Sở về việc thống kê, báo cáo công 

tác thi hành án hành chính 12 tháng năm 2021 theo đề nghị của Sở Tư pháp tỉnh 

(VB 1329). 

3. Triển khai xây dựng kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 tại Sở trên cơ sở kế hoạch của UBND 

tỉnh (KH 3272). 

4. Hoàn chỉnh Văn bản 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. 

5. Triển khai cập nhật số liệu tại các Biểu dự toán 2022 theo Nghị định số 

31/CP. 

6. Tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 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. 

7. Tiếp tục phối hợp với Kho bạc nhà nước hoàn chỉnh các nội dung liên 

quan đến chứng từ ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước chi phí bồi thường giải 

phóng mặt bằng nhà đầu tư ứng trước được khấu trừ vào tiền thuê đất, tiền sử 

dụng đất. 

8. 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  
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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 cấp Mã số đơn vị có quan hệ ngân sách cho các dự án đầu tư 

trong phạm vi tỉnh. 

2. 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. 

3. Thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà, đất các Doanh nghiệp Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh. 

4. Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo đề nghị của 

UBND huyện Đăk Hà tại Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 14/9/2021. 

5. Tham mưu UBND quyết định điều chuyển Khu nhà tập luyện và thi đấu 

thể dục thể thao tỉnh sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy. 

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

chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô đất thực hiện dự án Tổ hợp thương mại dịch 

vụ, nhà phố tại đường Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum. 

7. Phối hợp đơn vị tư vấn, UBND các huyện, thành phố triển khai xây dựng 

hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

8. Thẩm định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất 

Công trình thuộc hạng mục cải tạo nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24, 

huyện Kon Plong và Công trình Hồ chứa nước Đăk Pôkei - Hạng mục hệ thống 

kênh, đường phục vụ thi công hệ thống kênh và hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện 

Kon Rẫy. 

9. Hoàn thiện Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính 

thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tham mưu lãnh đạo Sở Văn bản gửi Sở Tư pháp 

thẩm định. 

10. 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. 

11. Tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản năm 2021. 

12. Công việc thường xuyên khác phát sinh trong tuần./. 

 

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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