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THÔNG BÁO  

Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở tại hội nghị giao ban Quý I/2023 

 

 

 Ngày 14/02/2023, Sở Tài chính tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả 

thực hiện công tác tháng 01 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý I/2023. Đồng 

chí Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở; 

Trưởng, phụ trách, phó trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Giám đốc Quỹ đầu tư 

phát triển. 

 Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận của các đồng chí tham dự hội 

nghị, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính thống nhất kết luận một số nhiệm vụ trọng 

tâm như sau: 

 Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ giai 

đoạn 2021-2025. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và phát huy kết 

quả đạt được năm 2022, ngay từ những ngày đầu năm 2023, lãnh đạo Sở Tài chính 

đã chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm đã đề ra, đạt được một số kết quả như sau: 

  - Kịp thời cấp phát các khoản kinh phí theo kế hoạch năm 2023 và các 

khoản kinh phí bổ sung ngoài kế hoạch; công khai số liệu dự toán ngân sách địa 

phương, phân bổ ngân sách địa phương và số liệu quyết toán ngân sách địa phương 

đã được HĐND tỉnh quyết định. 

- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu - chi NSNN 

năm 2023, kết quả: Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 1.236.450 triệu 

đồng, đạt 5,5% dự toán HĐND tỉnh giao (gồm: Thu nội địa ước thực hiện: 886.250 

triệu đồng, đạt 4,9% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 49,4% so với cùng kỳ năm 

2022; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện: 350.000 triệu đồng, đạt 

8,1% dự toán HĐND tỉnh giao) 

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 17 công trình, dự án theo quy định; kết luận 

02 cuộc thanh tra tài chính theo kế hoạch đề ra; thẩm định phương án giá đất cụ thể 

làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án… 

  - Tham mưu triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa DNNN, công tác tài 

chính doanh nghiệp. 

 - Thực hiện có hiệu quả dịch vụ tài chính công (thẩm định quyết toán 39 

công trình, dự án hoàn thành; thẩm định giá mua sắm sửa chữa 01 hợp đồng; tổng 

hợp nhu cầu mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung của các đơn 

vị trên địa bàn tỉnh). 
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- Hoạt động kinh doanh xổ số đạt hiệu quả: Tổng doanh thu thực hiện 

16.550 triệu đồng, đạt kế hoạch đề ra; bằng 101% so cùng kỳ (trong đó: xổ số 

truyền thống đạt 2.300 triệu đồng; xổ số Lô tô đạt 12.750 triệu đồng; xổ số bóc 

đạt 1.500 triệu đồng); số nộp Ngân sách Nhà nước: 10.397 triệu đồng. 

- Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, quản lý biên chế được giao theo 

quy định hiện hành. 

- 100% hồ sơ thủ tục hành chính 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.  

- Ban hành: 375 văn bản đi; tiếp nhận: 1.529 văn bản đến trên phần mềm 

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

văn bản mật đảm bảo theo đúng quy định. 

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tháng 02 và Quý I/2023, Giám đốc Sở 

Tài chính yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục tập trung triển khai 

thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác 

năm 2023; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 
 

 1. Phòng Ngân sách 

 - Tiếp tục công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, điều hành ngân 

sách nhà nước; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hoàn thành việc giao dự 

toán chi tiết các khoản chi theo dự toán đã đượ cấp có thẩm quyền quyết định; 

tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng ngân sách nhà nước. 

 - Đôn đốc việc thực hiện kết luận của kiểm toán nhà nước theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh. 

 - Chủ trì, phối hợp phòng HCSN xây dựng kế hoạch quyết toán ngân sách 

nhà nước năm 2022, tổng hợp báo cáo quyết toán NSĐP tỉnh Ninh Bình năm 2022 

(hoàn thành trong tháng 5/2023). 

 - Chủ trì, phối hợp các phòng có liên quan tổng hợp khó khăn, vướng mắc, 

đề xuất, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách phục vụ các cuộc 

họp giao ban phiên thường kỳ hằng tháng của UBND tỉnh. 
 

 2. Phòng Đầu tư 

 - Tiếp tục kiểm soát nợ đọng XDCB cấp huyện, cấp xã. 

 - Tổng hợp số liệu quyết toán  trong lĩnh vực đầu tư XDCB ngân sách cấp 

tỉnh, gửi phòng Ngân sách để tổng hợp báo cáo quyết toán NSĐP tỉnh Ninh Bình 

năm 2022 (hoàn thành trước tháng 5/2023). 
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 3. Phòng HCSN 

 - Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị dự toán khối tỉnh hoàn 

thành việc phân bổ, giao chi tiết cho các đơn vị; tăng cường theo dõi, kiểm tra 

đảm bảo đúng quy trình, quy định. 

 - Phối hợp phòng Ngân sách xây dựng kế hoạch quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2022 (hoàn thành trong tháng 5/2023). 

 - Tham mưu xây dựng dự thảo các nghị quyết đảm bảo theo quy định. 

 - Phối hợp với phòng Ngân sách, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các 

cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện 

việc xác định kinh phí hỗ trợ số thu học phí cho các đơn vị năm học 2022-2023 

theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối 

với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023. 

- Nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh việc hỗ trợ kinh 

phí đối với hợp đồng lao động không được giao chỉ tiêu theo quy định tại Nghị 

định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công 

việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. 
 

 4. Phòng Giá và Công sản 

 - Phối hợp với Sở Du lịch hoàn thiện dự thảo nghị quyết, chuẩn bị số 

liệu, tài liệu liên quan đến phí, lệ phí để giải trình tại kỳ họp của HĐND tỉnh 

(tháng 3/2023). 

 - Chỉ trì, phối hợp Phòng HCSN thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự toán mua 

sắm các đơn vị dự toán. 

- Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ phục vụ Đoàn thanh tra Chính phủ. 
 

 5. Phòng Doanh nghiệp 

 - Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp 

theo kế hoạch của UBND tỉnh; công tác tài chính doanh nghiệp, thủy lợi phí, xây 

dựng nông thôn mới; cấp kinh phí đề tài khoa học… 

- Phối hợp với phòng Hành chính sự nghiệp tổng hợp số liệu  quyết toán 

các chương trình, nhiệm vụ cấp tỉnh do phòng phụ trách, gửi phòng Ngân sách 

để tổng hợp báo cáo quyết toán NSĐP tỉnh Ninh Bình năm 2022 (hoàn thành 

trước tháng 5/2023). 
 

  6. Phòng Tin học và thống kê 

 - Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác ứng dụng 

công nghệ thông tin tại cơ quan Sở, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực 

cạnh tranh của Sở trong thời gian tới. 

 - Phối hợp Ban biên tập trang Web của Sở tham mưu nâng cấp, bổ sung và 

hoàn thiện các nội dung theo quy định. 
 



4 

 

 7. Văn phòng Sở 

 - Căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của tỉnh; phối hợp các phòng, 

đơn vị thuộc Sở, tham mưu xây dựng và ban hành chương trình công tác năm 

2023 của Sở (hoàn thành trong tháng 02/2023). 

 - Tham mưu xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 (nội 

bộ các phòng và giữa các phòng thuộc Sở), cụ thể: 

 + Đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở: Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch 

chuyển đổi vị trí công tác của các chuyên viên trong nội bộ phòng và gửi về Văn 

phòng Sở tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở (thời gian hoàn thành xong trước ngày 

28/02/2023). 

 + Đối với Văn phòng Sở: Tham mưu việc chuyển đổi vị trí công tác giữa 

các phòng (thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2023). 

 - Phối hợp các phòng, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung 

liên quan đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, chỉ số cải cách hành chính của Sở. 

 - Tham mưu triển khai các hoạt động tổ chức Đại hội Công đoàn. 
 

 8. Thanh tra Sở 

 - Chủ trì, phối hợp các phòng có liên quan phục vụ Đoàn thanh tra Chính phủ. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. 
 

 9. Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các dịch vụ tài chính công. 

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Trung tâm khẩn trương 

triển khai thực hiện nhiệm vụ tư vấn dịch vụ đấu thầu mua sắm tài sản công, góp 

phần tăng nguồn thu cho đơn vị. 

10. Các phòng, đơn vị trực thuộc định kỳ trước ngày 28 hằng tháng, tổng 

hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực do phòng, 

đơn vị phụ trách (nếu có) gửi phòng Ngân sách để tổng hợp, chuẩn bị tài liệu cho 

các cuộc họp giao ban phiên thường kỳ hằng tháng của UBND tỉnh. 
 

 Sở Tài chính yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các 

phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên; tổng hợp, báo cáo, 

tham mưu lãnh đạo Sở Tài chính./. 

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

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/hiện); 

- Website Sở; 

- Lưu VT. MT/01.  

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

 
 

  Lã Hồng Thanh 
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