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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 
 

 

Năm 2022 là năm thứ hai và là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực 

hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Nghị quyết số 104/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch pát triển kinh tế - xã hội 5 

năm giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên tỉnh Ninh Bình tự cân đối 

ngân sách và có điều tiết về ngân sách Trung ương (với tỷ lệ là 9%).  

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-

19, xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine kéo dài, xu hướng thu hẹp chính sách 

tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia, thời tiết diễn biến phức tạp,…tác động không 

thuận lợi đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - 

NSNN năm 2022. Song dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh với tinh thần vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19, vừa thực 

hiện phát triển kinh tế - xã hội, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và 

UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các ngành, các cấp và 

cộng đồng doanh nghiệp; sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các huyện, 

thành phố, đặc biệt là các cơ quan trong ngành Tài chính ở địa phương; với truyền 

thống đoàn kết, hăng hái thi đua của công chức, viên chức trong ngành Tài chính, 

năm 2022, Sở Tài chính đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp 

phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, thể hiện trên 

các mặt chủ yếu sau: 

A. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

I. Tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN năm 2022 

1. Về thu ngân sách nhà nước:  

1.1. Về thu ngân sách nhà nước 

Tổng thu NSNN trên địa bàn thực hiện năm 2022 là 24.300 tỷ đồng, tăng 

21,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: 

a) Thu nội địa thực hiện: 19.327 tỷ đồng, tăng 21,45% so với dự toán HĐND 

tỉnh giao, gồm: 

- Thu tiền sử dụng đất đạt: 3.016 tỷ đồng, tăng 12,6% dự toán HĐND tỉnh giao. 
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 - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 45,6 tỷ đồng, đạt 93,1% so với dự 

toán HĐND tỉnh giao. 

- Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến 

thiết đạt 16.266 tỷ đồng, tăng 23,4% dự toán HĐND tỉnh giao.  

b) Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 4.252 tỷ đồng, tăng 3,6% so với dự 

toán HĐND tỉnh giao. 

1.2. Về chi ngân sách địa phương 

Bám sát dự toán được HĐND tỉnh quyết định, UBND tỉnh giao, Sở Tài 

chính đã chủ động hướng dẫn các cấp, các ngành, các đơn vị giao dự toán cho các 

đơn vị trực thuộc đảm bảo tính công bằng, công khai, dân chủ và đúng tiêu chuẩn, 

chế độ, định mức; bố trí nguồn kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ mới của 

Trung ương và của tỉnh đảm bảo kịp thời và đúng quy định hiện hành.  

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2022 ước thực hiện: 19.463,3 tỷ đồng, 

tăng 19,4% so với dự toán, trong đó: 

a) Chi đầu tư phát triển cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện: 

7.028,6 tỷ đồng, tăng 26% so với dự toán. Nguyên nhân tăng chủ yếu do chi đầu 

tư từ nguồn dự phòng, từ nguồn tăng thu cân đối chi thường xuyên, tăng thu tiền 

sử dụng đất. 

b) Chi thường xuyên ước thực hiện: 8.714,7 tỷ đồng, tăng 2,5% so với dự 

toán. Trong đó các khoản chi sự nghiệp giáo dục, khoa học công nghệ, đều đạt và 

vượt dự toán.  

c) Chi trả nợ ước thực hiện: 01 tỷ đồng, đạt 57,7% so với dự toán. Nguyên 

nhân chủ yếu do trong năm điều chỉnh giảm tổng số vốn ngân sách tỉnh vay lại 

của Dự án tăng cường quản lý đất đai và dữ liệu đất đai. 

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính ước thực hiện: 01 tỷ đồng, bằng 100% 

dự toán.  

II. Công tác quản lý tài chính - ngân sách trên các lĩnh vực 

1. Công tác quản lý ngân sách 

- Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách: Sở Tài chính chủ động phối hợp 

với các ngành liên quan tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn 

bản chỉ đạo điều hành, cơ chế, chính sách về lĩnh vực tài chính - ngân sách nhằm 

quản lý, khai thác tốt nguồn thu, quản lý chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện 

tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Quyết định số 38/QĐ-

UBND ngày 14/01/2022 quy định một số điểm về điều hành dự toán ngân sách 

nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2022; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết 

đề xuất, kiến nghị của huyện Hoa Lư, huyện Yên khánh; 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…Bên 

cạnh đó, Sở Tài chính tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều 
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của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia 

các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Ninh Bình ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 94/2021/NQ-HĐND ngày 27/9/2021 của HĐND 

tỉnh Ninh Bình; tham gia ý kiến góp ý đối với các dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân 

bổ, hỗ trợ vốn NSNN để làm cơ sở phân bổ vốn NSNN triển khai thực hiện các 

Chương trình MTQG và một số chế độ, chính sách trên địa bàn tỉnh... 

- Công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN 

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

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh và Thông tư 

hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài 

chính tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2022 

và thảo luận với Bộ Tài chính về dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính 

NSNN 03 năm 2023-2025 tỉnh Ninh Bình; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về việc 

quyết định dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương 

tỉnh Ninh Bình năm 2023 và Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 về 

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

đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu 

tiên thực hiện các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. 

- Công tác quyết toán NSNN năm 2021: Sở Tài chính chủ động phối hợp với 

KBNN tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Hà Nam Ninh và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thực hiện khóa sổ và xử lý ngân sách cuối năm đảm bảo theo đúng quy 

định; tham mưu báo cáo UBND trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 81/NQ-

HĐND ngày 09/12/2022 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình 

năm 2021 tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2022. 

- Công tác kiểm toán ngân sách địa phương: Sở Tài chính tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của Kiểm 

toán Nhà nước chưa thực hiện dứt điểm. Đồng thời, tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện kiến nghị của các cơ quan, đơn vị theo quy định. Kết quả thực hiện kiến 

nghị về xử lý tài chính và xử lý khác của Kiểm toán ngân sách địa phương đến 

nay: Đối với kiểm toán ngân sách địa phương năm 2014 và các năm trước đạt 

61%; năm 2015 đạt 87%, năm 2016 đạt 99,7%, năm 2017 đạt 97%, năm 2018 đạt 

85%, năm 2019 đạt 94%, năm 2020 đạt 100% tổng số kiến nghị, năm 2021 đạt 

100% đối với kiến nghị xử lý tài chính tại Báo cáo kiểm toán chuyên đề việc huy 

động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-

19 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh Ninh Bình. 
 

2. Công tác quản lý tài chính hành chính, sự nghiệp 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khối tỉnh phân bổ dự toán ngân sách theo 

quy định; thông báo dự toán chi ngân sách đầu năm và bổ sung cho các đơn vị 

đảm bảo kịp thời tạo sự yên tâm cho các cấp, các ngành chủ động trong việc thực 

hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả, trong năm 2022, Sở Tài chính tham mưu 
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UBND tỉnh cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan đơn vị khối tỉnh để thực hiện 

các nhiệm vụ phát sinh có hiệu quả, đúng tiến độ, số tiền: 240 tỷ đồng (trong đó: 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền 

điện tử, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình, đến thời điểm 

báo cáo đã phân bổ số tiền 30,6 tỷ đồng/tổng 88 tỷ đồng; kinh phí phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 và chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2, số tiền 78,5 tỷ đồng; kinh 

phí tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và các hoạt động có liên quan, số tiền 

24,5 tỷ đồng; kinh phí thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XXII về đào tạo nguồn nhân lực 17 tỷ đồng; kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo 

vệ và phát triển rừng bền vững năm 2022 là 13 tỷ đồng; kinh phí thực hiện Đề án 

đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy là 11,7 tỷ đồng;…) 

- Xét duyệt và thẩm định quyết toán năm 2021 đối với 68 đơn vị dự toán 

khối tỉnh theo quy định. Qua việc xét duyệt và thẩm định quyết toán đã chỉ ra 

những tồn tại, hạn chế, đồng thời hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng 

các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản, chế độ tài 

chính, kế toán. 

- Về công tác xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập giai đoạn 2022-2025: Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh ban hành 14 nghị quyết về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước; UBND tỉnh quyết định cho phép 83 đơn vị sự nghiệp công lập cấp 

tỉnh tiếp tục thực hiện theo phương án tự chủ tài chính đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt đến hết năm 2022. Đây là những cơ sở quan trọng để các đơn vị sự 

nghiệp công lập xây dựng phương án tự chủ, góp phần thực hiện có hiệu quả cơ 

chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính 

phủ và các quy định có liên quan. 
 

3. Công tác quản lý tài chính đầu tư 
 

- Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh thông báo và cấp phát 

kịp thời nguồn vốn thanh toán cho các dự án, công trình đảm bảo đúng quy định; 

thực hiện chuyển nguồn vốn đầu tư năm 2021 sang năm 2022 và quyết toán 

nguồn vốn đầu tư niên độ 2021 đảm bảo đúng nội dung, thời gian và trình tự quy 

định, góp phần phát huy hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước đã giao. Kết 

quả: Trong năm 2022, Sở Tài chính đã thực hiện thẩm tra phê duyệt quyết toán 

125 công trình dự án (gồm: 113 dự án do Sở Tài chính phê duyệt, 12 dự án trình 

UBND tỉnh phê duyệt) với tổng giá trị đề nghị quyết toán 1.413 tỷ đồng, giá trị 

thẩm tra phê duyệt 1.410 tỷ đồng, giá trị cắt giảm sau thẩm tra 3 tỷ đồng do sai 

chế độ chính sách, sai khối lượng, định mức. 
 

- Tham gia ý kiến chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối 

vốn, điều chỉnh dự án, thiết kế dự toán đối cho 81 công trình, dự án theo quy định 

của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, góp phần nâng cao hiệu quả sử 

dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, dự án 

đầu tư kéo dài và phát sinh nợ đọng XDCB. 
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- Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình nợ XDCB đối với các dự án thuộc 

ngân sách cấp huyện, cấp xã đến thời điểm 30/6/2022 (số nợ của các dự án thuộc 

nguồn vốn ngân sách cấp huyện: 1.056.281 triệu đồng, nợ nguồn vốn ngân sách 

cấp xã: 657.127 triệu đồng). Đồng thời, thực hiện kiểm tra các nội dung về phân 

bổ vốn đầu tư, xử lý nợ XDCB và công tác quyết toán dự án hoàn thành tại tại 08 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh theo quy định. 
 
 

4. Công tác quản lý giá và công sản 

Hướng tới mục tiêu tiết kiệm, chống lãng phí và khai thác có hiệu quả nguồn 

lực tài sản công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm 2022, Sở 

Tài chính tham mưu HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý giá và tài 

sản công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, cụ thể: 

- Tham mưu ban hành 06 văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý 

giá và tài sản công trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật và tình 

hình thực tế của tỉnh, gồm 02 nghị quyết và 04 quyết định: Nghị quyết số 

08/2022/NQ-HĐND ngày 30/3/2022 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung 

của Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, 

lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 

35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 

79/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý tài sản 

công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình; 

Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 về Quy chế thu thập, cập 

nhật, khai thác, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình; Quyết định số 55/2022/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 sửa đổi đơn giá cây 

trồng tại Phụ lục số 03 Bảng đơn giá cây trồng, vật nuôi ban hành kèm theo 

Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 ban hành đơn giá xây mới 

nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh 

Bình đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 65/2021/QĐ-UBND ngày 

06/12/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 

15/9/2022 về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 

móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh 

Ninh Bình; Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 sửa đổi, bổ sung 

danh mục tài sản mua sắm tập trung thuộc lĩnh vực y tế; Quyết định số 

65/2022/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền 

ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự 

nghiệp công lập (trừ lĩnh vực y tế) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt: 44 giá khởi điểm để đấu giá quyền 

sử dụng đất ở tại 06 huyện, thành phố: Hoa Lư, Gia Viễn, Yên Khánh, Kim Sơn, 

thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, Nho Quan, Yên Mô; 72 phương án 

giá đất làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước 
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thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư; 02 phương án giá giao đất tại khu tái định cư 

cho các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án; 03 hồ sơ phương án giá đất cụ thể tính tiền 

thuê đất hàng năm; thanh lý 20 nhà làm việc để giải phóng mặt bằng thực hiện 

dự án đầu tư của các đơn vị thuộc huyện Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn, Nho 

Quan và thành phố Ninh Bình; thanh lý 22 xe ô tô các loại của các cơ quan, đơn 

vị; điều chuyển 05 xe ô tô dôi dư cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục quản lý, sử 

dụng theo tiêu chuẩn, định mức; thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà đất, bán 

tài sản trên đất gắn liền với quyền sử dụng đất theo quyết định của UBND tỉnh. 

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 

85 gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ với tổng giá trị: 338.430 triệu 

đồng, tiết kiệm cho NSNN số tiền: 509 triệu đồng. 

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh báo 

cáo Bộ Tài chính tình hình giá cả thị trường năm 2022; tiếp nhận văn bản kê khai 

giá của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc diện phải kê khai giá. 
 

5. Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp  
 

- Tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước 

tại các công ty cổ phần có vốn nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu đảm bảo 

theo quy định. Kết quả: Trong năm 2022, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh 

phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Bình Minh theo quy định 

và dự kiến sẽ hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2023. Riêng đối với 03 công ty cổ 

phần (Đô thị Ninh Bình, Đô thị Tam Điệp, Nước sạch nông thôn), Sở Tài chính 

tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 

là giữ nguyên phần vốn nhà nước và tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ đến năm 2025. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, thường 

xuyên nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh các biện pháp tháo gỡ kịp 

thời cho doanh nghiệp; thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phương án phân phối lợi 

nhuận, trích lập các quỹ, kết quả xếp loại hoạt động SXKD, người quản lý năm 

2021 và kế hoạch tài chính năm 2023 đối với các DNNN và doanh nghiệp có vốn 

Nhà nước do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm tra quyết 

toán kinh phí miễn thủy lợi phí năm 2021 của Công ty KTCTTL tỉnh, trình UBND 

tỉnh phê duyệt; đồng thời, phối hợp với các đơn vị kiểm 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 đối với 32/183 hợp tác xã nông nghiệp thuộc 08 huyện, thành phố trên địa bàn 

tỉnh theo quy định. Qua công tác kiểm tra, đã kịp thời hướng dẫn chấn chỉnh những 

tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý kinh phí thủy lợi phí của các HTX, góp phần 

đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, thực hiện thắng lợi nghị quyết của 

Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. 

https://stc.ninhbinh.gov.vn/VanBan/XuLyDi_ChiTiet.aspx?t=1&pg=1&m=230413
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6. Công tác thanh tra 

- Sở Tài chính bám sát kế hoạch thanh tra, chủ động tổ chức thực hiện tốt 

công tác thanh tra theo kế hoạch đề ra. Trong năm 2022, Sở Tài chính đã triển 

khai đã hoàn thành 06/06 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022 và ban hành kết 

luận 07 cuộc thanh tra (gồm: 03 cuộc chuyển tiếp năm 2021 sang, 04 cuộc triển 

khai trong năm 2022). Qua công tác thanh tra, đã kịp thời phát hiện các sai phạm 

và kiến nghị các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 

tập thể và cá nhân, góp phần chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật về quản lý 

tài chính. Đồng thời, kiến nghị xử lý tổng số tiền 2.725 triệu đồng (bao gồm: Kiến 
nghị nộp vào NSNN:55 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác: 2.670 đồng). 

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của các đơn vị và công dân 

đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2022, Sở Tài chính đã tiếp 

nhận, phân loại và xử lý 02 đơn kiến nghị phản ánh của công dân không thuộc thẩm 

quyền và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn theo quy định. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Chương trình của tỉnh và tổng hợp, 

dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về: Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí của tỉnh năm 2022; báo cáo Đoàn Giám sát Quốc hội Khóa XV và 

Đoàn ĐBQH tỉnh chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” của tỉnh và dự thảo báo cáo việc 

thực hiện kiến nghị của Đoàn Giám sát Quốc hội của tỉnh;… 
 

 

7. Công tác tin học và thống kê 

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển 

chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình 

năm 2022. Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả gói thầu thuê dịch vụ duy trì 

phần mềm kế toán ngân sách xã KTXA, phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp 

IMAS cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền: 235 triệu đồng. 

- Hỗ trợ phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, các xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn tỉnh vận hành các phần mềm chuyên ngành, hệ thống Tabmis; 

xử lý sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình giải quyết hồ sơ các thủ tục hành 

chính thuộc các lĩnh vực của Sở trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống 

quản lý văn bản điện tử Ioffice của tỉnh… 

- Duy trì mạng nội bộ, trang Web của Sở hoạt động bình thường, ổn định. 

Kết quả trong năm 2022, Trang Web của Sở đã đăng tải 22 tin, bài; đến nay có 

hơn 49.9321 lượt truy cập vào Website của Sở. 
 

8. Các mặt công tác khác 

- Về hoạt động dịch vụ tài chính: Thực hiện có hiệu quả dịch vụ thẩm tra 

quyết toán các công trình, dự án hoàn thành, dịch vụ thẩm định giá mua sắm 

sửa chữa, đền bù giải phóng mặt bằng với tổng số tiền: 876.043 triệu đồng, tiết 

kiệm cho ngân sách nhà nước số tiền: 7.688 triệu đồng (gồm: 428 công trình, 

dự án hoàn thành; 103 hợp đồng mua sắm, sửa chữa; 05 phương án đền bù 

giải phóng mặt bằng). 
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- Về công tác mua sắm tài sản tập trung: Sở Tài chính luôn quan tâm chỉ 

đạo các phòng, đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu thực hiện đảm bảo theo quy 

định. Trong năm 2022, hoàn thành 03 gói thầu mua sắm tài sản cho các cơ quan, 

đơn vị qua hình thức đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia và lựa chọn nhà thầu 

cung cấp tài sản (gồm: Gói mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy in, 

máy tính bảng; gói mua máy photocopy và gói mua sắm máy điều hòa nhiệt độ). 

Qua việc thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đã nâng cao chất 

lượng, hạ giá mua tài sản, tiết kiệm cho NSNN số tiền 1.475 triệu đồng.  
 

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Phối hợp với các đơn vị tổ chức có hiệu 

quả 02 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính cho 143 học viên. Đồng thời, phối 

hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch: Thành phố Ninh Bình, huyện Yên Mô, Gia 

Viễn, Nho Quan, Tam Điệp tổ chức 12 lớp tập huấn dịch vụ (gồm: 02 lớp theo quy 

trình học online và 10 lớp học trực tiếp). 
 

- Về công tác chỉ đạo hoạt động xổ số kiến thiết: Năm 2022, do ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19 hoạt động SXKD xổ số có sự ảnh hưởng nhất định. Kết quả 

năm 2022, tổng doanh thu ước thực hiện: 187 tỷ đồng, đạt 93,9% so với kế hoạch, 

bằng 88,7 so với cùng kỳ năm trước; tổng số nộp NSNN ước thực hiện: 39,6 tỷ 

đồng, đạt 92,1% so với kế hoạch, bằng 84,3% so với cùng kỳ năm trước; thu nhập 

của người lao động được duy trì ổn định.  

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh hoạt 

động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 

tỉnh, phục vụ tốt các chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát 

triển hạ tầng kinh tế - xã hội như: các khu công nghiệp, hệ thống cung cấp 

nước sạch, giáo dục, điện, văn hóa - thể thao, chợ nông thôn...Qua đó, góp 

phần quan trọng trong việc cải thiện đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh 

thần cho người dân. Đồng thời, quản lý hoạt động Quỹ phát triển đất hiệu quả, 

thực hiện ứng vốn và thu hồi vốn ứng của các dự án đảm bảo đúng quy định, góp 

phần giúp các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về 

thu tiền sử dụng đất được HĐND tỉnh giao. 

- Về công tác cải cách hành chính: Sở Tài chính tiếp tục thực hiện đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục 

hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính hướng tới 

xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch theo đúng tinh thần 

chỉ đạo của BCSĐ UBND tỉnh tại Nghị quyết số 09/NQ-BCSĐ ngày 12/01/2018 

về việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh 

Ninh Bình giai đoạn 2018-2023. 

Kết quả: 100% văn bản đi và đến của Sở được trao đổi, lưu chuyển trên môi 

trường mạng; 100% các TTHC được công khai bằng hình thức niêm yết thuộc 04 

lĩnh vực, 33 thủ tục (gồm: Lĩnh vực giá: 03 thủ tục; Lĩnh vực công sản: 25 thủ tục; 

Lĩnh vực tin học - thống kê: 01 thủ tục và Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp: 4 thủ 

tục). Trong năm 2022, tiếp nhận và giải quyết 1.041 hồ sơ, trong đó: 114 hồ sơ tiếp 
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nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (35 hồ sơ mức độ 3; 79 hồ sơ 

mức độ 4); 889 hồ sơ mức độ 4 tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên phần mềm 

của Bộ Tài chính; 152 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại Trung Tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh; hồ sơ thuộc các lĩnh vực của Sở Tài chính đều được giải quyết đảm bảo 

về chất lượng và thời gian quy định. Bên cạnh đó, Sở Tài chính duy trì hoạt động 

có hiệu quả Trang thông tin điện tử của Sở (http://sotaichinh.ninhbinh.gov.vn), Hệ 

thống quản lý văn bản điện tử Ioffice; duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở theo quy 

định; chỉ sổ cải cách hành chính của Sở xếp vị trí thứ 8, ứng dụng công nghệ 

thông tin và chính quyền điện tử Sở xếp vị trí thứ 05 so với các sở, ngành. 

- Về công tác tổ chức cán bộ: Sở Tài chính triển khai thực hiện tốt công tác 

quản lý, sử dụng công chức, viên chức và HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP đảm bảo theo đúng quy định về điều động, tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng lương, 

đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, xếp loại….Kết quả trong năm 2022, Sở Tài chính đã 

thực hiện: 

+ Điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với 04 công chức các phòng 

thuộc Sở (gồm: 01 công chức lãnh đạo cấp phòng chuyển từ Thanh tra Sở sang 

Phòng HCSN; 01 công chức lãnh đạo cấp phòng chuyển từ Phòng Giá và Công 

sản sang Phòng Doanh nghiệp; 01 công chức chuyển từ Phòng Ngân sách sang 

Phòng Giá và Công sản; 01 công chức chuyển từ Phòng HCSN sang Phòng Thanh 

tra;); chuyển công tác đối với 01 công chức và 01 viên chức; hoàn thiện thủ tục 

nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với 01 công chức. 

+ Tuyển dụng: 02 công chức làm việc tại các phòng chuyên môn (Ngân 

sách, Tin học – thống kê); 02 viên chức vào làm việc tại Trung tâm tư vấn và dịch 

vụ tài chính công năm 2022; tiếp nhận 01 viên chức từ Sở Giao thông vận tải 

Ninh Bình vào làm việc tại Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công theo đúng 

quy trình quy định. 

+ Hoàn thành quy trình bổ nhiệm 05 chức danh lãnh đạo cấp phòng: 01 

chức danh Trưởng phòng HCSN; 01 chức danh Phó trưởng phòng Giá và Công 

sản; 02 chức danh Phó chánh Văn phòng theo quy định và bổ nhiệm lại 01 chức 

danh Phó Trưởng phòng Tin học và thống kê. 

 + Nâng lương thường xuyên cho 10 công chức, 02 viên chức, 02 HĐLĐ 

NĐ 68; nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho 01 công chức; nâng mức 

phụ cấp trách nhiệm nghề thanh tra cho  04 công chức và nâng lương trước thời 

hạn cho 06 công chức và 04 viên chức có thành tích xuất sắc trong năm 2021 đảm 

bảo theo quy định. 

+ Cử 01 đồng chí lãnh đạo Sở tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên 

cao cấp; 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. 
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+ Triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm 

kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời 

thực hiện công khai kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban 

Thường vụ tỉnh ủy quản lý và chức danh trưởng, phó trưởng phòng theo quy định. 

+ Thực hiện có hiệu quả việc đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên 

chức và HĐLĐ NĐ68 theo quy định: Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức, năm 2022, Sở Tài chính ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng 

công chức, viên chức, người lao động và tập thể các đơn vị thuộc Sở làm căn cứ 

thực hiện theo quy định tại Quyết định số 272/QĐ-STC ngày 17/11/2022. 

- Công tác văn thư: Hầu hết các văn bản đi và đến của Sở đều được xử lý, 

thực hiện trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử Ioffice đảm bảo xử lý 

văn bản kịp thời, chính xác, khoa học và tính bảo mật của văn bản; các văn bản 

đi của Sở thực hiện ký số (trừ văn bản mật). Kết quả, trong năm 2022, Sở Tài 

chính đã ban hành 6.131 văn bản đi (trong đó có 86 văn bản mật) và tiếp nhận 

20.161 văn bản đến (trong đó có 326 văn bản mật). 

- Về công tác lưu trữ: Sở Tài chính bố trí 01 biên chế làm công tác lưu 

trữ của Sở có trình độ chuyên môn về lưu trữ đảm bảo thực hiện tốt công tác 

lưu trữ của cơ quan theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, Sở Tài chính quan 

tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt công tác lưu trữ như: Cải 

tạo, nâng cấp, phòng, kho lưu trữ, mua sắm vật tư bảo quản hồ sơ, tài liệu (hộp 

chống cháy, giá đựng tài liệu…). Đến nay, việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Sở đã 

đi vào nề nếp, nhân viên lưu trữ thực hiện mở sổ theo dõi, các phòng chuyên 

môn thực hiện sắp xếp tài liệu theo đúng quy định trước khi đưa vào kho lưu 

trữ chung của Sở… 
 

- Về công tác tài chính, hành chính, an ninh trật tự cơ quan:  

+ Điều hành quản lý thu, chi tài chính, ngân sách tại cơ quan Sở Tài chính 

đảm bảo theo quy chế chi tiêu nội bộ, phù hợp với chế độ, tiêu chuẩn định mức 

của nhà nước, góp phần chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy 

định của cơ quan có thẩm quyền về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn 

chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ đối với 

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tạo sự chuyển biến rõ nét 

trong nhận thức, hành động, tác phong làm việc thời gian làm việc theo quy định, 

thực hiện tốt quy chế làm việc cơ quan. 

+ Trang bị kịp thời, đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm 

việc cho công chức, viên chức và người lao động; thực hành tiết kiệm, chống 

tham nhũng, lãng phí; xây dựng môi trường cảnh quan công sở sạch đẹp, văn 

minh; công tác phục vụ chung luôn đảm bảo an toàn, chu đáo, hiệu quả. 

+ Công tác an ninh, trật tự luôn được quan tâm chú trọng, duy trì trực bảo 

vệ cơ quan 24/24 giờ, tài sản của cơ quan cũng như của khách hàng đến liên hệ 

công tác được bảo vệ, quản lý an toàn. 
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B. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm: 

Sở Tài chính 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. Trong 

năm 2022, mặc dù nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều 

rủi ro của dịch Covid-19. Song 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 năm 2022.  

Kết quả thu NSNN năm 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 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, nguyên nhân  

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

sách năm 2022 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: 

- Về thu NSNN: Thu ngân sách tăng cao nhưng cơ cấu thu theo thành phần 

kinh tế, các khoản thu khác (thu không thường xuyên) chiếm tỷ trọng còn cao 

trong tổng thu NSNN, chiếm 24% trong thu nội địa, chỉ sau thu khu vực công 

thương nghiệp ngoài quốc doanh. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thu không 

thường xuyên là thu tiền sử dụng đất. Điều này cho thấy, ngân sách nhà nước 

vẫn còn phụ thuộc vào các nguồn thu không bền vững. Tổng số tiền nợ thuế ước 

thực hiện chiếm tỷ lệ 6,2% trên tổng ước thu, vượt chỉ tiêu của Tổng cục Thuế 

giao (không vượt quá 8% số thực thu NSNN trên địa bàn). Tuy nhiên, số nợ 

tuyệt đối còn lớn, tỷ lệ nợ cao chủ yếu một số doanh nghiệp nợ thuế lớn kéo dài, 

tổng số nợ 940 tỷ đồng. 

- Về chi NSNN: Một số nhiệm vụ thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Nghị 

quyết của HĐND tỉnh, Chương trình, đề án, kế hoạch, quyết định của UBND tỉnh, 

các chương trình MTQG đã bố trí dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022, các cơ 

quan, đơn vị được giao chủ trì còn chậm tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban 

hành tiêu chuẩn, định mức. 

 - Về quyết toán NSNN: Qua công tác thẩm tra quyết toán ngân sách hàng 

năm vẫn còn một số huyện trích thiếu nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền 

lương từ nguồn kết dư, tăng thu năm trước chuyển sang, sử dụng nguồn chưa 

đúng mục đích, chi tiêu chưa đúng tiêu chuẩn, định mức,…Một số kiến nghị của 

Kiểm toán Nhà nước đến nay vẫn chưa được khắc phục.  



12 

 

  

- Về quyết toán các công trình, dự án hoàn thành: Các dự án tồn đọng vi phạm 

thời hạn quyết toán trên địa bàn tỉnh vẫn còn lớn, đặc biệt là các dự án cấp xã quản 

lý. Bên cạnh đó, vẫn còn một số dự án triển khai không đảm bảo trình tự, thủ tục 

đầu tư xây dựng, thực hiện phê duyệt sai thẩm quyền khi điều chỉnh dự án; nhiều 

dự án thuộc tỉnh quản lý đã quyết toán còn tồn đọng các khoản công nợ phải thu 

hồi; nợ XDCB các dự án thuộc ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã so với 

thời điểm 31/12/2021 tuy có giảm nhưng vẫn còn cao. 

- Về phương án tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên 

địa bàn tỉnh triển khai chậm; việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch 

vụ sự nghiệp công và lộ trình nâng mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp còn 

gặp nhiều khó khăn. 

- Về công tác quản lý tài sản công: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý, sử dụng tài sản công chuyên ngành còn chưa được ban hành đầy đủ, kịp 

thời; việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm còn nhiều hồ sơ 

chưa được thực hiện; chưa hoàn thành phương án bán tài sản tài sản trên đất, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các cơ quan, đơn vị thuộc cấp huyện đã 

được UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất. 

- Về công tác quản lý giá: Việc thẩm định giá đất còn gặp nhiều khó khăn, 

vướng mắc; một số dự án tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định giá đất cụ 

thể còn chậm.  

- Về công tác tài chính doanh nghiệp: Việc tham mưu ban hành giá cụ thể sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình chưa thực hiện. 
 

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Do biến động khó lường của tình hình kinh tế trong và ngoài nước sau đại 

dịch Covid-19 đã tác động lớn đến các chính sách của nền kinh tế của cả nước nói 

chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng. Hoạt động kinh doanh của một số bộ phận 

doanh nghiệp còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, giá xăng dầu và các 

nguyên liệu đầu vào tăng cao. 

- Việc các cơ quan trung ương ban hành các văn bản hướng dân, quản lý, sử 

dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia còn chưa 

kịp thời. Một số cơ quan, đơn vị chưa xây dựng kế hoạch trong năm làm ảnh 

hưởng đến việc bố trí nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán. 

- Năng lực của một số đơn vị chủ đầu tư, đặc biệt là chủ đầu tư cấp xã còn 

yếu. Năng lực chuyên môn của cán bộ làm công tác quyết toán cấp xã chưa đáp 

ứng được yếu cầu nhiệm vụ. Việc đầu tư xây dựng để đáp ứng các tiêu chí xây 

dựng nông thôn mới ở một số xã dẫn đến tình trạng nợ XDCB chưa được giải 

quyết dứt điểm. 
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- Trách nhiệm, năng lực chuyên môn của một số công chức, viên chức chưa 

cao, chưa chủ động đối với nhiệm vụ được giao; chưa giành nhiều thời gian 

nghiên cứu chế độ, chính sách mới, thiếu kinh nghiệm thực tiễn. Bên cạnh đó, tại 

một số đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước năng lực quản lý tài chính, dự án của 

công chức, viên chức còn hạn chế; chế tài xử lý đối với các hành vi, vi phạm quy 

định về quản lý ngân sách còn thiếu, yếu.  

- Khối lượng văn bản, chính sách, chế độ mới ban hành của Trung ương liên 

quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách nhiều, đôi khi còn chồng chéo, bất cập 

trong quá trình thực hiện. 

 

PHẦN THỨ HAI: 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2023 
 

Trên cơ sở dự báo, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo các Nghị quyết của 

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, bên cạnh những thuận lợi, triển vọng tăng trưởng kinh tế của 

tỉnh trong năm 2023 còn nhiều yếu tố rủi ro, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch 

bệnh Covid-19 còn đang diễn biến rất phức tạp...Để hoàn thành thắng lợi các mục 

tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023, các đơn vị cần 

nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành 

tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu - chi NSNN năm 2023, cụ thể:   

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Tài chính - 

Ngân sách năm 2023 của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; 

Tăng cường công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện 

chỉ đạo của UBND tỉnh đối với nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, tập trung rà 

soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu NSNN trên địa bàn để khai thác triệt để mọi 

nguồn thu, chống thất thu, nợ thuế; 

- Đẩy mạnh các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tăng cường các biện pháp tháo gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, tạo 

nguồn thu ổn định, bền vững cho ngân sách; 

- Tăng cường công tác quản lý thu NSNN, gắn liền khai thác với nuôi 

dưỡng nguồn thu; chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành 

dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 theo nghị quyết của HĐND tỉnh; 

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu 

quả trong phạm vi dự toán được giao và khả năng thu ngân sách để đảm bảo cân đối 

ngân sách địa phương; kiểm soát chặt chẽ Quỹ dự trữ tài chính, nguồn dự phòng 

ngân sách cấp tỉnh, bội chi và các khoản vay nợ của chính quyền địa phương; 

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2024; kế hoạch tài chính 03 năm 2024-2026 theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính và Chỉ thị của UBND tỉnh. 
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2. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho 

các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 

của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. 

3. Tăng cường 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 đúng 

quy trình; tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư chậm lập và 

nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, chậm thu hồi các khoản công nợ thanh 

toán vượt giá trị được quyết toán góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư đối với các 

dự án sử dụng vốn NSNN do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình nợ XDCB và 

phương án thanh toán nợ XDCB, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt 

điểm nợ XDCB ngân sách cấp huyện, cấp xã trong nhiệm kỳ 2021-2025… 

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng tài sản 

công trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các ngành thẩm định phương án giá đất, giá 

khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định; tăng cường công tác 

quản lý, bình ổn thị trường, giá cả; 

5. Tăng cường công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh cổ phần hóa 

DNNN, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước;  

6. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ tài chính công và thực hiện tốt công tác mua 

sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, góp phần giúp cơ quan tài chính 

nhà nước tăng cường quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh; khai thác các 

hoạt động dịch vụ thẩm định giá, thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành, thẩm 

định các dự án đền bù GPMB,…;tăng cường phối hợp mở các lớp dịch vụ bồi 

dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành; 

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính hướng tới xây dựng nền 

chính quyền điện tử và chuyển đổi số; duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; vận hành tốt hệ thống 

Tabmis trong hệ thống cơ quan KBNN và Tài chính từ tỉnh đến huyện đảm bảo 

thông suốt trong công tác quản lý tài chính - ngân sách; 

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tài chính đối với các đơn vị sử 

dụng ngân sách nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; thực hiện công khai, 

minh bạch trong việc sử dụng NSNN; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; thực hành nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

9. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xổ số kiến thiết với mục tiêu kinh doanh phát 

triển ổn định, bền vững, an toàn và hiệu quả; không ngừng tăng doanh thu, quản 

lý chặt chẽ chi phí và hoàn thành kế hoạch nghĩa vụ đối với NSNN so với kế 

hoạch được giao; đẩy mạnh hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển, huy động vốn 

gắn với đầu tư, cho vay đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, góp phần 

bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; 

10. Thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và tạo điều kiện 

thuận lợi để các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ. 



15 

 

  

Tóm lại, nhiệm vụ của ngành Tài chính nói chung và Sở Tài chính nói 

riêng, trong năm 2023 bên cạnh những thuận lợi, sẽ có nhiều khó khăn, thách 

thức. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ 

Tài chính và sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành 

phố, phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Tài chính, toàn thể cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Tài chính sẽ tiếp tục đoàn kết, 

thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh./. 
 
 

 

 Nơi nhận:     

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Phòng TCKH các huyện, thành phố;              

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết NB; 

- Quỹ ĐTPT NB; 

- Trang Web STC; 

- Lưu: VT, MT. 

                    GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Hoàng Văn Kiên 
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