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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III/2022  

1. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN  

1.1. Thu ngân sách nhà nước 

1.1. Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ước thực hiện là  15.626.515 

triệu đồng, đạt 78,1% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 105,7% so với cùng kỳ năm 

2021. Trong đó: 

- Thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) ước thực hiện 

11.122.850 triệu đồng, đạt 84,4% dự toán, bằng 121,4% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 1.170.586 triệu đồng, đạt 43,7% so với dự 

toán, tăng 137,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Thu xổ số kiến thiết ước thực hiện 34.826 triệu đồng, đạt 71,1% so với dự 

toán, bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2021 

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 3.292.981 triệu đồng, đạt 

80,2% dự toán, bằng 64,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Các khoản huy động, đóng góp ước thực hiện 5.372 triệu đồng bằng 84,2% so 

với cùng kỳ năm 2021. 

1.2. Tổng thu NSĐP ước thực hiện là 12.479.210 triệu đồng, đạt 76,9% dự 

toán, bằng 105,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: 

- Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp ước thực hiện là 11.210.025 triệu 

đồng, bằng 77,3% dự toán, bằng 121,0% so với cùng kỳ năm 2021. 

- Thu bổ sung từ NSTW ước thực hiện là 1.269.185 triệu đồng, đạt 73,3% dự 

toán, bằng 49,5% so với cùng kỳ. 

1.2. Chi ngân sách địa phương 

Tổng chi NSĐP ước thực hiện là ước thực hiện: 11.412.156 triệu đồng, bằng 

70,0% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 148,4% so với cùng kỳ năm 2021, gồm: 

- Chi cân đối NSĐP ước thực hiện: 10.341.225 triệu đồng, đạt 71,0% dự toán, 

bằng 143,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: 

+ Chi đầu tư phát triển ước thực hiện 5.312.744 triệu đồng, đạt 95,3% dự toán 

HĐND tỉnh giao. 

+ Chi thường xuyên ước thực hiện 5.026.164 triệu đồng, bằng 59,1% dự toán, 

bằng 107,0% so với cùng kỳ năm 2021. 

+ Chi trả nợ lãi vay ước thực hiện 2.317 triệu đồng, bằng 128,7% dự toán. 

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP ước thực hiện là 

1.070.931 triệu đồng, bằng 61,9% dự toán HĐND tỉnh giao.  
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2. Công tác quản lý tài chính - ngân sách trên các lĩnh vực 

2.1. Công tác quản lý ngân sách 

  - Theo dõi, đôn đốc số thu nộp ngân sách; đối chiếu số liệu thu, chi ngân sách 

với Cục thuế, Kho bạc Nhà nước; cân đối nguồn điều hành ngân sách theo đúng quy 

định; cấp phát kịp thời các khoản kinh phí theo kế hoạch năm 2022, các khoản kinh 

phí bổ sung ngoài kế hoạch. 

  - Báo cáo Bộ Tài chính: Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo 

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ 06 tháng đầu năm 

2022; Số liệu giải ngân vốn nước ngoài đã thực hiện từ năm 2019 trở về trước nhưng 

chưa được hạch toán vào NSNN của tỉnh Ninh Bình; tham gia ý kiến dự thảo Chỉ thị 

của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 

việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước; cung cấp số liệu các 

khoản chi đã hạch toán ghi thu ghi chi của dự án Xây dựng hệ thống nước, thu gom 

và xử lý nước thải Thành phố Ninh Bình; đánh giá tình hình thực hiện Thông tư 

153/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

  - Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính: Tình hình thực hiện dự toán 

NSNN năm 2022, xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 

03 năm 2023-2025; nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do 

Trung ương ban hành ước thực hiện năm 2022 và dự kiến năm 2023; nhu cầu, nguồn 

thực hiện cải cách tiền lương và kết quả thực hiện an sinh xã hội năm 2021; tình hình 

vay và trả nợ vay của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2022; thuyết minh 

và đề xuất xây dựng dự toán thu nội địa tỉnh Ninh Bình năm 2023.  

  - Báo cáo UBND tỉnh: Kết quả thực hiện Kế hoạch số 02/KH- UBND ngày 

11/01/2018 của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022; phương án phân công cơ 

quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; giao dự toán 

chi tiết năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị; dự kiến các khu đất để đấu giá quyền sử 

dụng đất thực hiện cơ chế ngân sách tỉnh hưởng 100%; tình hình tiếp nhận tài sản, 

các khoản tặng, hỗ trợ có yếu tố nước ngoài và tiếp nhận tài sản, các khoản tặng, hỗ 

trợ khác (không có yếu tố nước ngoài) quý II năm 2022 ; tình hình thực hiện chính 

sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg 

tháng 7, tháng 8; Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước 

chưa thực hiện dứt điểm; rà soát lại phương án phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 

ngân sách địa phương năm 2021; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 

hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2022.   

  - Tham mưu cho UBND tỉnh: Công khai NSNN 6 tháng đầu năm 2022; phương 

án trả nợ vốn vay dự án Trung tâm thương mại; triển khai thực hiện kết luận của Kiểm 

toán nhà nước. Giải quyết đề nghị của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường; giải 

quyết đề xuất, kiến nghị của huyện Yên khánh; miễn, giảm đóng góp quỹ Phòng, 

chống thiên tai năm 2021, 2022; chuẩn bị một số nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh 

ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án, lộ trình cụ thể thực hiện đấu giá quyền sử 

dụng đất các khu đất theo Phương án tạo nguồn lực đầu tư cho ngân sách tỉnh giai 

đoạn 2021-2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất; phương án trích Quỹ 

phòng chống Covid-19 để nộp quỹ Vắc xin phòng chống dịch Covid -19 của Chính 

phủ; kinh phí thực hiện Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND năm 2022 quy định chế độ 

hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm PVHCC của tỉnh 

và Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;... 
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  - Báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp bổ sung ngân sách các khoản 

kinh phí: KP hỗ trợ các trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2022; KP 

chi trả trợ cấp nghỉ việc theo pháp lệnh chuyên ngành; KP chi trả cho các đối tượng 

tinh giản biên chế; KP chi trả chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 cho 

UBND các huyện, thành phố; Phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách để hỗ 

trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 cho Bệnh viện đa khoa tỉnh ninh 

Bình; phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo 

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND cho UBND 

huyện, thành phố; KP hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư nghỉ việc theo 

Nghị quyết số 119/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND; Kinh phí chi trả 

trợ cấp nghỉ việc theo Nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Kinh phí 

phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2022; tham gia ý kiến về các 

nội dung trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XV.   

  - Hoàn thành việc thẩm định quyết toán ngân sách và kiểm tra tình hình quản 

lý tài chính - ngân sách 08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021.  

  - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 559/UBND-VP5 ngày 

23/6/2022 chỉ đạo các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện các kết luận, 

kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện dứt điểm. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm 

toán NSĐP năm 2020 và các năm trước chưa thực hiện dứt điểm. 

  - Về công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2023, Kế hoạch tài chính - NSNN 

03 năm 2023-2025: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện 

thảo luận với Bộ Tài chính về xây dựng dự toán NSNN năm 2023, Kế hoạch tài 

chính - NSNN 03 năm 2023-2025; ban hành văn bản Hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị, UBND các huyện, thành phố một số điểm về xây dựng dự toán NSNN năm 2023, 

Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025.  

  - Tham gia góp ý 08 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh; 03 quyết định của 

UBND tỉnh; 11 chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh; 10 văn bản dự thảo của các sở, 

ban, ngành và 15 văn bản ý kiến theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị...  
       

  2.2. Công tác quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 

   - Thẩm tra và thông báo kịp thời dự toán NSNN 2022 cho các đơn vị dự toán 

khối tỉnh, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động sử dụng kinh phí, tổ chức thực hiện 

tốt nhiệm vụ được giao số tiền 511.882 triệu đồng (số lũy kế từ đầu năm 2022 đến 

tháng 9/2022 là 1.875.951 triệu đồng). 
 

- Trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán, cấp bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm 

vụ phát sinh của các cơ quan, đơn vị, số tiền 57.934 triệu đồng, trong đó: KP thực 

hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang được lưu trữ tại các sở, ban, 

ngành của tỉnh trên địa bàn các huyện, thành phố: 23.349 triệu đồng; KP tổ chức 

chương trình đồng diễn chào mừng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ 

VII: 2.758 triệu đồng; KP tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa 

và thiên nhiên thế giới, số tiền 2.018 triệu đồng; KP thực hiện công tác đặc xá: 129 

triệu đồng; KP sửa chữa, mua sắm, lắp đặt thiết bị phòng xét xử trực tuyến tại Trại 

giam Công an tỉnh: 969 triệu đồng; KP hỗ trợ chi thường xuyên cho Bệnh viện Đa 

khoa huyện Nho Quan theo Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg ngày 08/7/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ: 2.462 triệu đồng… 
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- Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 

15/7/2022 của Hội đồng nhân dân về việc phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ 

sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2022 để tổ chức SEA Games 31 và 

thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội, Chương trình trợ giúp xã hội đối 

với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí, số tiền 1.768 triệu đồng. 

- Hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định quyết toán đối với 68/69 đơn vị dự toán 

khối tỉnh theo kế hoạch đề ra, còn lại 01 đơn vị - Sở Y tế chưa thẩm định quyết toán 

do Sở Y tế thực hiện xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc. Dự kiến hoàn 

thành việc xét duyệt, thẩm định quyết toán đối với Sở Y tế trong tháng 9/2022.  

- Hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị xây dựng Danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công, Định mức kinh tế kỹ thuật và phương án tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị 

định số 60/2021/NĐ-CP đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết 

116/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về phương án phân loại tự chủ tài chính 

của đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022. 

- Tham gia ý kiến 03 văn bản dự thảo của Trung ương và 14 văn bản dự thảo 

của các cơ quan, ban ngành của tỉnh về các nội dung liên quan đến công tác tài chính 

hành chính sự nghiệp.    
 

2.3. Công tác quản lý tài chính đầu tư   
 

- Thông báo nguồn vốn kịp thời sang Kho bạc nhà nước tỉnh để thanh toán cho 

các dự án, công trình đảm bảo theo đúng quy định; thực hiện chuyển nguồn ngân 

sách năm 2021 sang năm 2022 (đợt 4); thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB niên 

độ 2021 gửi các đơn vị, chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP 

ngày 11/11/2021. 

- Thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán 21 dự án với tổng giá trị đề nghị 

quyết toán 171.481 triệu đồng, giá trị phê duyệt quyết toán 171.156 triệu đồng, giá trị 

giảm trừ sau thẩm tra 520 triệu đồng, do sai đơn giá, khối lượng, định mức. 

- Tham gia ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư, điều chỉnh, bổ sung, cắt giảm quy mô dầu tư dự án theo đề nghị của 

các Sở, ngành đối với 08 công trình, dự án. Thông qua ý kiến góp ý và công tác thẩm 

định nguồn vốn đã góp phần hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải các dự án, nguồn vốn 

đầu tư công được sử dụng hiệu quả.  

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình nợ XDCB đối với các dự án thuộc 

nguồn vốn ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã đến ngày 30/6/2022; phương án, 

lộ trình thanh toán nợ XDCB đến ngày 31/12/2021 của các huyện, thành phố trên địa 

bàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan phục vụ Đoàn công tác của Bộ Tài chính 

về kiểm tra công tác quản lý, giải ngân, quyết toán dự án hoàn thành từ nguồn vốn 

NSNN. 

- Tham gia ý kiến theo đề xuất của các Sở, ngành về việc: Thẩm định hồ sơ 

thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế năm 2022; góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND 

tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 26/6/2022 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh; góp ý kiến vào dự thảo Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 Khóa 

XIII; báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2022 triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-

UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh… 

- Tiếp nhận và thực hiện đăng ký cấp mã dự án 204 hồ sơ đảm bảo trình tự và 

thời gian theo quy định. 
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2.4. Công tác quản lý Giá và công sản  

2.4.1. Về công tác quản lý giá, phí, lệ phí 

- Về xử lý về giá: Trình UBND tỉnh phê duyệt 06 giá khởi điểm để đấu giá 

quyền sử dụng đất ở tại các xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh; phường Tây Sơn và xã 

Quang Sơn, thành phố Tam Điệp; xã Như Hòa, huyện Kim Sơn; xã Phú Sơn, huyện 

Nho Quan; xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn; 12 phương án giá đất làm căn cứ tính tiền 

bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu 

tư; báo cáo UBND tỉnh tình hình thu phí tại 02 tuyến du lịch Đình Các - Tam Cốc và 

Bích Động - Động Tiên - Xuyên Thủy Động; theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá 

cả thị trường trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tài chính; tiếp nhận văn bản kê khai giá 

của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc diện phải kê khai giá; tham gia ý kiến 

góp ý dự thảo Luật Giá (sửa đổi); dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. 

- Về xử lý tài sản Tố tụng hình sự, tài sản vi phạm hành chính: Cung cấp hóa 

đơn bán tài sản nhà nước (ô tô thanh lý) cho 14 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự, định giá tang vật phương tiện vi phạm hành 

chính và trích chi phí xử lý tang vật theo đề nghị của Công an tỉnh Ninh Bình, Công 

an thành phố Ninh Bình, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình, Chi cục Kiểm lâm. 
 

2.4.2. Về công tác quản lý công sản 

- Tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định:  

+ Ban hành, sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL về tiêu chuẩn, định mức, chế độ 

quản lý, sử dụng tài sản công - phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, đơn 

vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Ninh Bình;  

+ Thanh lý: Nhà làm việc để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư của 

các đơn vị thuộc huyện Yên Khánh, Nho Quan, thành phố Ninh Bình;  11 xe ô tô các 

loại của các cơ quan, đơn vị; 

+ Điều chuyển nhà, đất từ UBND huyện Kim Sơn về UBND thị trấn Bình 

Minh, huyện Kim Sơn quản lý, sử dụng; 

+ Bán tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất 05 lô đất tại khu tái định 

cư Tây Sông Vân, phố Hòa Bình, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình. 

+ Mua sắm tài sản, hàng hóa, thuê dịch vụ và phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu 12 gói thầu với tổng giá trị: 44.060 triệu đồng. 

- Báo cáo UBND tỉnh: Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; phương án xử lý 

nhà, đất trụ sở Kho bạc Nhà nước Hoa Lư; báo cáo thực hiện Kết luận của Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn tại Hội nghị báo cáo tiến độ triển khai thực hiện 

Quy hoạch hai bờ sông Vân. 

- Các nhiệm vụ khác: Cập nhật số liệu báo cáo đánh giá việc triển khai thực 

hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ; trích chi phí liên quan đến việc 

thanh lý 06 xe ô tô của các cơ quan, đơn vị; tham gia ý kiến dự thảo nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của 

Chính Phủ; dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 

01/12/2014 của Bộ Tài chính… 
 

https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=221770
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=223190
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=230649
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=221069
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=221069
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=220093
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=220093
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=221130
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=230413
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=230413
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=224529
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=224529
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=229811
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=229811
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=221769
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=221769
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=222149
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=222149
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=222149
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=224817
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=224817
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=213349
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=213349
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=230429
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=230429
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=230429
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=221569
https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=221569
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2.5. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp   

- Về công tác cổ phần hóa: Tiếp tục đôn đốc Công ty TNHH MTV Bình Minh 

triển khai thực hiện cổ phần hóa theo Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 25/12/2017 

và Văn bản số 329/UBND-VP5 ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh; Văn bản số 

24/UBND-VP5 ngày 13/01/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch chi tiết cổ phần hóa 

Công ty TNHH MTV Bình Minh. Đồng thời, hướng dẫn phương án giải quyết khó 

khăn, vướng mắc khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Bình Minh. 
 

- Về công tác tài chính doanh nghiệp:  

Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2022 

đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND tỉnh 

làm đại diện chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2022, xây dựng 

kế hoạch tài chính năm 2023 và lập dự toán ngân sách nhà nước giai đoạn 2023-2025  

của các doanh nghiệp nhà nước; trình UBND tỉnh phê duyệt phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2021 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh làm đại 

diện chủ sở hữu theo quy định và phê duyệt Đề án cơ cấu lại Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết Ninh Bình giai đoạn 2021-2025.  

Báo cáo Bộ Tài chính tình hình triển khai Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo 

Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh xây dựng Chiến lược phát triển, 

kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm và hàng năm theo quy định 

tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng 

cao hiệu quả hoạt động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế xã hội. 

- Về thẩm định cấp kinh phí: Thẩm tra và thông báo kịp thời dự toán NSNN, 

tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động sử dụng kinh phí, tổ chức thực hiện tốt các 

nhiệm vụ chuyên môn thuộc các lĩnh vực Khuyến công; Khuyến nông; Xúc tiến 

thương mại tổng số tiền: 2.063 triệu đồng. 
 

- Về công tác kiểm tra, quản lý kinh phí miễn thủy lợi phí: Thẩm tra, quyết 

toán diện tích tưới, tiêu, cấp nước và kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công 

ích thủy lợi năm 2021 của các huyện, thành phố; phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tổng hợp diện tích tưới, tiêu, cấp nước và kinh phí hỗ trợ sử 

dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 của các đơn vị KTCTTL tỉnh và 

các hợp tác xã thuộc các huyện, thành phố báo cáo UBND và Bộ Tài chính. 
 

 

 

2.6. Công tác thanh tra 

- Về công tác thanh tra kinh tế - xã hội:  

+ Đã triển khai 02 cuộc thanh tra: Công tác điều hành quản lý thu, chi ngân sách 

năm 2021 tại UBND phường Tây Sơn và UBND xã Đông Sơn, Thành phố Tam Điệp. 
 

+ Đã ban hành kết luận 01 cuộc thanh tra công tác quản lý thu chi tài chính năm 

2021 tại Trường THPT Yên Khánh B, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Qua thanh 

tra đã kiến nghị Trường THPT Yên Khánh B phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn 

tại, hạn chế trong công tác quản lý thu chi tài chính của đơn vị. 

+ Kết quả thực hiện kết luận thanh tra: 01/01 đơn vị đã ban hành kết luận và có 

báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị thanh tra theo quy định, đạt tỷ lệ 100%. 
 

- Về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Thời điểm báo cáo (từ ngày 

01/7/2022 đến ngày 12/9/2022), Sở Tài chính không nhận được đơn của công dân. 
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- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Tổng hợp báo cáo công tác phòng, 

chống tham nhũng phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 

- Về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Tổng hợp báo cáo việc thực 

hiện kiến nghị của Tổ công tác, Đoàn Giám sát của Quốc hội “Việc thực hiện chính 

sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn 

lực giai đoạn 2016-2021”. 

- Công tác khác: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham gia Đoàn Liên ngành 

kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022; phối hợp 

với Thanh tra tỉnh thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, 

sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắcxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19. 
 

2.7. Công tác tin học và thống kê  
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Ứng dụng CNTT vào công tác quản lý tài 

chính, ngân sách tỉnh Ninh Bình năm 2022: Tổng hợp danh sách đăng ký sử dụng các 

phần mềm và phê duyệt dự toán các gói thầu thuộc nhiệm vụ ứng dụng CNTT vào 

công tác quản lý tài chính, ngân sách tỉnh Ninh Bình năm 2022. 

- Hỗ trợ các phòng chuyên môn thuộc Sở, phòng Tài chính kế hoạch các huyện, 

thành phố trong việc vận hành các phần mềm chuyên ngành và hệ thống Tabmis. 

- Duy trì mạng cục bộ, trang Web; phần mềm Quản lý văn bản Bkav-eoffice, 

VNPT-ioffice hoạt động bình thường, thông suốt ổn định. Trong quý 3, đăng tải 06 

tin, bài của lên trang Web Sở Tài chính, gồm: Văn phòng Sở 01 tin, Phòng Tin học và 

Thống kê 01 tin, phòng Hành chính sự nghiệp 01 tin, Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài 

chính công 03 tin. 
 

2.8. Hoạt động tư vấn và dịch vụ tài chính công  
 

- Thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB dự án hoàn thành 

của 94 công trình, số đề nghị: 136.853 triệu đồng, số thẩm định: 135.880 triệu đồng, 

số cắt giảm sau thẩm định: 983 triệu đồng. 
- Thông báo kết quả thẩm định giá mua sắm sửa chữa cho 39 hợp đồng với tổng 

giá trị: 8.744 triệu đồng. 

- Thông báo kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt 

bằng cho 01 dự án với tổng giá trị đề nghị = thẩm định: 1.872 triệu đồng 

- Hoàn thành công tác đấu thầu mua sắm tài sản tập trung trên mạng đấu thầu 

quốc gia và lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản đối với 03 gói thầu, gồm: Mua sắm 

máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, máy tính bảng; mua sắm máy photocopy 

và mua sắm máy điều hòa nhiệt độ. Các tài sản thông qua mua sắm tập trung đảm bảo 

công khai, minh bạch, chất lượng, tiết kiệm NSNN số tiền: 1.475 triệu đồng.  

- Phối hợp với các Phòng Tài chính – kế hoạch các huyện, thành phố (Ninh 

Bình, Yên Khánh, Yên Mô, Gia Viễn, Nho Quan, Tam Điệp) tổ chức có hiệu quả 12 

lớp tập huấn dịch vụ (gồm: 01 lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu năm 2022; 01 lớp tập 

huấn cập nhật kiến thức mới về quản lý tài chính, kế toán trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập năm 2022; 04 lớp tập huấn kỹ năng quản lý, thanh toán, quyết toán dự án 

đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công năm 2022; 04 lớp tập huấn quản lý 

tài sản công đối với các xã, thị trấn năm 2022; 01 lớp tập huấn kỹ năng quản lý tài 

chính, chế độ kế toán các xã, thị trấn năm 2022; 01 lớp tập huấn kiến thức tài 

chính, kế toán hợp tác xã năm 2022). 
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2.9. Hoạt động xổ số kiến thiết 

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 

lĩnh vực kinh doanh xổ số kiến thiết bị ảnh hưởng nặng nề, Công ty phải tạm dừng 

phát hành các loại hình xổ số tại 03 huyện, thành phố (Thành phố Tam Điệp, huyện 

Yên Khánh, huyên Gia Viễn). Do vậy, doanh thu hoạt động kinh doanh giảm so với 

cùng kỳ, cụ thể:   

- Tổng doanh thu ước thực hiện 140.300 triệu đồng, đạt 70,2% kế hoạch; giảm 

12,2% so cùng kỳ (gồm: Xổ số truyền thống: 11.670 triệu đồng; xổ số Lô tô: 122.550 

triệu đồng; xổ số bóc: 6.080 triệu đồng). 

- Số nộp Ngân sách Nhà nước: 29.700 triệu đồng. 
 

2.10. Hoạt động Quỹ đầu tư phát triển 

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của 

Chính phủ. Kết quả, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển. Đến 30/9/2022: Tổng doanh 

thu là 17.360 triệu đồng đạt 89,41%, lợi nhuận chưa phân phối sau thuế là 9.472 triệu 

đồng tăng 74,04% và tỷ lệ nợ xấu giảm từ 8,89% xuống 8% so với kế hoạch UBND tỉnh 

giao, đời sống của cán bộ, người lao động ngày càng được nâng cao.  
 

2.10. Công tác Văn phòng  

- Về công tác tổ chức cán bộ:  

+ Chế độ báo cáo: Tổng hợp báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác 9 tháng 

đầu năm 2022; báo cáo kết quả sử dụng biên chế công chức, viên chức và lao động 

hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; báo cáo kết quả rà soát, xếp hạng đơn 

vị sự nghiệp công lập; báo cáo rà soát, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức của Sở; 

báo cáo rà soát chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của Sở; rà soát, báo cáo 

tình hình công chức, viên chức nghỉ thôi việc; báo cáo thực trạng số lượng, chất 

lượng và kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng 06  tháng đầu năm 2022; 

+ Quy hoạch cán bộ: Thông báo và công khai kết quả phê duyệt quy hoạch cán 

bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; triển khai các phòng rà soát, bổ sung quy 

hoạch cấp trưởng, phó trưởng phòng nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. 

+ Bổ nhiệm lại: Hoàn thành quy trình và quyết định bổ nhiệm lại chức danh 

Phó trưởng phòng Tin học và thống kê đối với ông Nguyễn Minh Việt. 

+ Chuyển công tác: Hoàn thành hồ sơ quy trình và có văn bản đồng ý cho công 

chức đến liên hệ công tác tại Văn phòng UBND tỉnh đối với ông Phạm Tuấn Thành. 

+ Đào tạo, bồi dưỡng: Cử 01 công chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh 

tra XDCB đối với bà Nguyễn Thị Phương, thanh tra viên; cử 01 công chức tham 

giam lớp bồi dưỡng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; đăng ký nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra năm 2023. 

+ Hoàn thiện dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài 

chính gửi Sở Tư pháp thẩm định và gửi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh quyết định ban 

hành theo quy định. 
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- Về thủ tục hành chính:  

Thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực của Sở theo đúng 

quy trình quy định; chất lượng giải quyết TTHC đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, ngày 

càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của cá nhân, tổ chức; đẩy mạnh việc ứng dụng công 

nghệ thông tin, phần mềm quản lý theo cơ chế một cửa trong tiếp nhận, giải quyết hồ 

sơ và trả kết quả TTHC, đồng thời áp dụng việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua 

đường bưu chính và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm cắt giảm chi phí và thời 

gian thực hiện TTHC. 

Kết quả giải quyết TTHC: 100% hồ sơ thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở đều 

được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trước hạn theo đúng quy trình tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh. Tính từ ngày 01/7/2022 đến 30/9/2022 Sở Tài chính: Đã 

tiếp nhận 268 hồ sơ, tồn tháng trước chuyển sang: 10 hồ sơ; đã giải quyết: 256 hồ sơ; 

Còn lại 12 hồ sơ chưa đến hạn, đang tiếp tục giải quyết, không có hồ sơ quá hạn. 

- Về chuyển đổi số: Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số tỉnh, tham mưu lãnh 

đạo Sở ban hành kế hoạch làm cơ sở triển khai thực hiện; kiện toàn Ban chỉ đạo, cung 

cấp thông tin nguồn nhân lực số phục vụ công tác chuyển đổi số của Sở. Kết quả 

đánh giá, năm 2021 Sở Tài chính xếp hạng mức độ chuyển đổi số hạng 05/18 (theo 

Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh. 
 
 

- Xử lý văn bản đi-đến:  

+ Thực hiện tốt công tác quản lý văn bản đi - đến trên phần mềm quản lý văn 

bản Ioffice theo đúng quy trình, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời; tiếp nhận và xử lý 

văn bản mật đảm bảo theo đúng quy định, cụ thể: Ban hành: 1.047 văn bản đi; tiếp 

nhận: 3.883 văn bản đến.  

+ Duy trì công tác đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thuộc Sở giải quyết công việc 

UBND tỉnh giao đảm bảo đúng thời hạn, đồng thời báo cáo UBND tỉnh việc tiếp nhận 

và thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, hàng quý theo quy định. Kết quả: Trong Quý 

3/2022, Sở Tài chính được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 03 nhiệm vụ, đều hoàn thành 

đúng và trước hạn quy định. 
 

- Công tác tài chính kế toán: Tham mưu lãnh đạo Sở các khoản chi hoạt động 

thường xuyên đảm bảo đúng quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện 

việc quyết toán và công khai tài chính theo quy định. 
 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tài chính để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được 

phân công. Trong Quý III/2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, 

UBND tỉnh, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố và sự nỗ lực phấn đấu của công chức, viên chức các phòng, đơn vị 

trực thuộc, Sở Tài chính đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách.  

Kết quả thu NSNN Qúy III/2022 vượt tiến độ dự toán được giao; cân đối ngân 

sách được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ các cấp, các ngành 

và nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác quản lý chi ngân sách ngày càng chặt 
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chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, chính sách; chất lượng công tác tham mưu, giải 

quyết công việc được nâng lên; cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương tài 

chính từng bước được tăng cường.  
 

2. Một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý tài chính – ngân sách 

Quý III/2022 còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc như sau: 

- Về dự toán năm 2023: 

+ Việc tổng hợp dự toán NSNN năm 2023 các đơn vị dự toán khối tỉnh gửi 

phòng Ngân sách chưa đảm bảo tiến độ giao do các đơn vị dự toán khối Y tế, Giáo 

dục và Tài nguyên môi trường) đang thảo luận với các đơn vị trực thuộc, chưa tổng 

hợp số liệu gửi Sở Tài chính. 

+ Việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập gặp khó khăn do phương án tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập chưa có căn cứ để triển khai thực hiện do UBND tỉnh chưa có văn 

bản chỉ đạo.  

- Về việc quyết toán các công trình, dự án đầu tư XDCB: Chủ đầu tư chậm nộp 

báo cáo quyết toán nhất là các dự án phát sinh từ lâu do hồ sơ không đầy đủ nên thời 

gian nộp báo cáo Bộ Tài chính chậm; số lượng dự án hoàn thành chưa đảm bảo về 

thời gian quyết toán trên địa bàn toàn tỉnh còn cao, nhất là các dự án thuộc cấp huyện, 

xã; việc quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng (do các huyện thực hiện) các dự án 

thuộc tỉnh quản lý còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm tra, phê duyệt quyết toán; 

việc thu hồi công nợ đối với các dự án đã phê duyệt quyết toán thuộc trách nhiệm của 

các đơn vị chủ đầu tư còn gặp nhiều khó khăn… 

- Về quản lý giá công sản: Việc xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng: lĩnh vực máy móc thiết bị chuyên dùng và lĩnh vực diện 

tích chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình 

chưa kịp thời.  

- Việc thực hiện cải thiện các chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số; 

chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở hiệu quả chưa cao, nhất 

là yếu tố trách nhiệm của đội ngũ công chức trong việc thực hiện chức trách, nhiệm 

vụ được giao. 

- Một số công việc được giao xử lý đôi khi chưa kịp thời, nhất là đối với việc xử 

lý các văn bản của UBND tỉnh.  

- Một số công chức chưa chấp hành tốt nội quy, quy chế, nhất là trong các hội 

nghị còn nói chuyện riêng; tình trạng đi làm muộn về sớm vẫn còn diễn ra. 
 

3. Nguyên nhân của những tồn tại  

- Một số nhiệm vụ được giao có yêu cầu gấp về thời gian, phức tạp, trong khi 

khối lượng công việc nhiều, có một số việc phải lấy ý kiến của các đơn vị liên quan 

phải nghiên cứu vận dụng, do vậy công việc triển khai đôi khi còn chậm; 

- Một số công chức, viên chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi 

nhiệm vụ; chưa thực sự tích cực, chủ động trong công việc; chưa dành nhiều thời 

gian để nghiên cứu các văn bản chế độ, chính sách mới; thiếu kinh nghiệm thực tiễn.  

- Một số cơ chế, chính sách của Trung ương ban hành nhưng chưa có hướng dẫn 

thực hiện hoặc hướng dẫn thực hiện không rõ ràng. 
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV/2022 
 

1. Công tác quản lý ngân sách   

 - Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ dự toán ngân sách năm 2022; 

Thông báo kịp thời các khoản kinh phí theo kế hoạch, các khoản kinh phí bổ sung 

ngoài kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh giao chi tiết các khoản kinh phí để thực hiện 

các chương trình, dự án năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị. 

- Theo dõi sát sao tiến độ thu ngân sách để chủ động tham mưu giải pháp điều 

hành đảm bảo cân đối ngân sách, tham mưu sử dụng nguồn dự phòng ngân sách cấp 

tỉnh hợp lý để xử lý các vấn đề về thiên tai, dịch bệnh, nhiệm vụ cấp bách về quốc 

phòng, an ninh. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chi ngân 

sách trong phạm vi dự toán được giao và đảm bảo cân đối với khả năng huy động 

nguồn thu; tiết kiệm, chống lãng phí, cắt giảm tối đa các khoản chi chưa thực sự cần 

thiết; tăng cường kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN, nhất 

là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí. 

- Theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục tập trung khắc phục các kết 

luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Tham mưu cho 

UBND tỉnh triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về kiểm 

toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2021. 

- Thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân 

sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 với các huyện, thành phố; phối hợp với Cục Thuế 

tỉnh, Cục Hải quan Hà Nam Ninh và các đơn vị có liên quan tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh về phương án thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách 

địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2023. 

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh; dự thảo tờ 

trình của UBND tỉnh, nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2022, gồm: 

+ Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh và Quỹ dự trữ tài 

chính năm 2022; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; báo cáo tình 

hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán phân bổ 

ngân sách năm 2023; báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 

- 2024 tỉnh Ninh Bình. 

+ Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình 

năm 2021; nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2023; nghị quyết về việc 

quyết định phân bổ dự toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2023. 
 

 

  2. Công tác quản lý hành chính sự nghiệp   

  - Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ dự toán ngân sách năm 2022, 

thẩm tra và thông báo cấp phát kinh phí kịp thời cho các cơ quan, đơn vị; tham mưu 

UBND tỉnh phê duyệt dự toán, bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh của 

các cơ quan, đơn vị. 
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  - Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông các đơn vị có liên quan 

thẩm định đối với các nhiệm vụ phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo 

an toàn thông tin mạng cho các đơn vị khối tỉnh theo Kế hoạch số 33/KH-UBND 

ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan. 

  - Phối hợp tham mưu ban hành hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 

2023, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025 theo hướng dẫn thông tư của 

Bộ Tài chính số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022;. 

  - Tổng hợp dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài 

chính 03 năm 2023-2025 các cơ quan, đơn vị dự toán khối tỉnh 
 

 

3. Công tác quản lý đầu tư  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong giải quyết nhiệm vụ 

được giao, đặc biệt trong công tác quản lý vốn đầu tư XDCB. 

 - Đẩy mạnh công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, đảm bảo 

tiến độ, chất lượng và theo đúng quy trình; tham mưu UBND tỉnh các biện pháp xử lý 

đối với đơn vị chủ đầu tư cố tình không chấp hành quy định của nhà nước trong quyết 

toán dự án hoàn thành. 

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và 

khả năng cân đối vốn các dự án đầu tư XDCB thuộc phạm vi quản lý theo quy định 

- Tham gia xây dựng văn bản QPPL, góp ý vào các đề án quy hoạch, kế hoạch 

triển khai các nhiệm vụ các ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị 

của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; hướng dẫn các chủ đầu tư và các 

đơn vị trong việc thực hiện nội dung liên quan đến lĩnh vực đầu tư XDCB.  
 

4. Công tác quản lý Giá và Công sản   
 

- Tiếp nhận biểu kê khai giá của các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng 

hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh thuộc diện phải kê khai giá. 

- Thẩm định phương án giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng, cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Trình UBND xem xét, quyết định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

mua sắm tài sản, trang thiết bị, cung cấp dịch vụ cho các cơ quan, đơn vị. 

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo; tờ trình trình HĐND tỉnh 

tại kỳ họp cuối năm 2022, gồm: dự thảo quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, 

định mức sử dụng: lĩnh vực máy móc thiết bị chuyên dùng và lĩnh vực diện tích 

chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình; dự 

thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 

của HĐND tỉnh về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 
 

5. Công tác tài chính doanh nghiệp  
 

- Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Bình Minh Kế hoạch số 

134/KH-UBND ngày 25/12/2017 và văn bàn 329/UBND-VP5 ngày 15/7/2019 về 

việc sửa đổi Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh; số 

24/UBND-VP5 ngày 13/01/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch chi tiết cổ phần hóa 

Công ty TNHH MTV Bình Minh. 
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- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, chấp thuận Đề án tái cơ cấu các doanh 

nghiệp nhà nước thuộc tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, tham gia ý kiến, báo cáo 

UBND tỉnh chấp thuận chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 

phát triển 5 năm và hàng năm đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; chiến lược 5 

năm và hàng năm đối với doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước. 
 

 

6. Công tác thanh tra    
- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch thanh tra tài chính năm 

2022 theo kế hoạch đề ra. 

- Tiếp tục triển khai thực hiệt tốt công tác phòng, chống tham nhũng; công tác 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và các công tác khác. 

- Khảo sát, xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 theo quy định. 

7. Công tác tin học và thống kê 

- Tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo để triển khai các gói thầu thuộc nhiệm 

vụ Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tài chính, ngân sách năm 2022, hoàn thành 

vào Quý IV/2022. 

- Tiếp tục hỗ trợ các phòng chuyên môn, phòng Tài chính kế hoạch các huyện, 

thành phố trong việc vận hành các phần mềm chuyên ngành và hệ thống Tabmis. 

- Duy trì mạng cục bộ, trang Web; VP điện tử hoạt động bình thường, thông 

suốt ổn định. 
 

8. Công tác tư vấn và dịch vụ tài chính công  

- Tiếp tục giám sát quá trình bàn giao, lắp đặt tài sản mua sắm tập trung của 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến 

thức quản lý tài chính. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị rà soát, đôn đốc bổ sung hồ sơ các công 

trình chưa đáp ứng việc thẩm tra quyết toán dự án, đảm bảo cung cấp đầy đủ hồ sơ, 

đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán các công trình, dự án. 

- Tích cực khai thác thị trường, nâng cao vai trò trách nhiệm của viên chức 

trong lĩnh vực thẩm định quyết toán vốn đầu tư XDCB, thẩm định các dự án đền bù 

GPMB và thẩm định giá mua sắm tài sản của các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. 
 
 

9. Hoạt động xổ số kiến thiết 
 

- Tiếp tục kiểm tra hoạt động của đại lý; duy trì công tác quản lý thị trường, 

phát triển đại lý và các biện pháp phát hành các loại hình xổ số. 

- Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, tăng cường công tác quản lý, 

chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi, thanh hủy vé…theo quy định. 

- Kết quả kinh doanh Quý 4/2022 phấn đấu đạt: Doanh thu: 60.000 triệu đồng 

và nộp ngân sách: 10.000 triệu đồng trở lên. 
 

10. Hoạt động Quỹ đầu tư phát triển: Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh quản 

lý điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển, phấn đấu hoàn 

thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh giao. 
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11. Văn phòng 
 

- Về việc tổ chức cán bộ: Tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo về việc 

rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cấp trưởng, phó phòng giai đoạn 2021-2026 và 

2026-2031 theo quy định; Tiếp tục rà soát, tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện chuyển 

đổi vị trí công tác đối với công chức đáp ứng yêu cầu công việc và biên chế các 

phòng thuộc Sở theo Đề án được UBND tỉnh phê duyệt; Thực hiện các quy trình 

nâng lương thường xuyên cho công chức, viên chức theo quy định; Tham mưu ban 

hành quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Sở theo quy định; quy 

trình xử lý công việc; Phối hợp các phòng, đơn vị thuộc Sở rà soát hồ sơ công chức, 

viên chức và người lao động bảo đảm lưu trữ hồ sơ và cập nhật phần mềm quản lý 

cán bộ theo quy định và các nhiệm vụ khác phát sinh. 

 Hướng dẫn triển khai công tác đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người 

lao động năm 2022; hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. 
 

- Về việc xử lý văn bản đi, đến: Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng quy trình chữ ký 

số đối với văn bản đi trên hệ thống quản lý văn bản Ioffice; thực hiện tốt công tác văn 

thư, lưu trữ, tiếp nhận văn bản đến và ban hành văn bản đi đúng quy trình, kịp thời; 

duy trì công tác đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị giải quyết công việc theo đúng thời hạn 

yêu cầu; duy trì công tác bảo mật văn bản theo quy định…  

 

- Về thủ tục hành chính: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; số hóa 

hồ sơ TTHC theo quy định; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích; xử lý hồ sơ giải quyết TTHC theo cơ chế một trên 

phần mềm một cửa điện tử đảm bảo chất lượng và thời hạn quy định; lập danh mục 

TTHC rà soát năm 2023; … 

- Về cải thiện chỉ số CCHC, năng lực cạnh tranh (PCCI), xếp hạng mức độ 

chuyển đổi số: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, 

chuyển đổi số, góp phần cải thiện các chỉ số thành nâng cao chỉ số cải cách hành chính, 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2022 của Sở. 

 

- Công tác ISO 9001:2015: Duy trì việc áp dụng và tổng hợp báo cáo hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 theo quy định. 
 

 

- Công tác tài chính kế toán: Tham mưu lãnh đạo Sở điều hành chi hoạt động 

thường xuyên đảm bảo đúng quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ. 
 
 
 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý III/2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2022 của Sở Tài chính. 
 
 

Sở Tài chính trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận : 
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Công ty TNHH MTV XSKT; 

- Quỹ ĐTPT tỉnh ; 

- Trang Web STC; 

- Lưu VT.MT/01 

KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Dương Đức Quân 



 

15 
 

 
 

 

 


		2022-10-25T10:59:58+0700


		2022-10-25T11:06:34+0700


		2022-10-25T13:48:58+0700


		2022-10-25T13:47:50+0700


		2022-10-25T13:47:50+0700




