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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính N u n u T n tại Hội n hị
giao ban đánh iá tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách
6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 thán cuối năm 2020
Ngày 10/7/2020, Đồng chí Ngu n Du T n – Giám đốc Sở Tài chính, chủ
trì Hội nghị giao ban ngành Tài chính địa phương để đánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 6 tháng cuối
năm 2020. Tham dự Hội nghị có các Phó giám đốc; Trưởng, Phó các phòng và
đoàn thể thuộc Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch các
hu ện, thị xã, thành phố, lãnh đạo phòng kinh tế - xã hội hu ện đảo Cồn Cỏ.
Sau khi nghe đồng chí Lê Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính áo cáo
tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai
nhiệm 6 tháng cuối năm 2020, các giải pháp thực hiện; ý kiến tham gia của các
thành viên dự họp, đồng chí Ngu n Du T n – Giám đốc Sở thống nhất một số
nội dung sau:
1. Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực và iểu dương công tác tham mưu điều
hành ng n sách của các phòng chu ên môn Sở Tài chính, phòng Tài chính – Kế
hoạch các hu ện, thị xã, thành phố trong thời gian qua. Mặc dù ị ảnh hưởng của
dịch Covid-19, nhưng 8/10 hu ện thu NSNN trên địa àn vượt tiến độ. Tiếp tục
du trì công tác giao an giữa Sở Tài chính và phòng Tài chính – Kế hoạch các
hu ện, thành phố, thị xã để kịp thời phản ánh tình hình tài chính ng n sách trên địa
bàn, đề xuất giải pháp khắc phục các vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.
2. Phòng Tài chính – Kế hoạch các hu ện, thị xã, thành phố:
- Tham mưu UBND các hu ện, thị xã, thành phố quản lý NSNN đúng chế độ
qu định, trong phạm vi dự toán được giao đảm ảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả;
Rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người
để đảm ảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian qu định.
- Rà soát các nguồn thu, dự áo khả năng c n đối của ng n sách địa phương
để tham mưu UBND cấp hu ện điều hành ng n sách hợp lý, trong trường hợp nếu
giảm thu thì cắp giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết theo qu định của
Bộ Tài chính.
- Bảo đảm nguồn lực lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội; Thực
hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ền vững, Chương trình mục
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tiêu quốc gia x dựng nông thôn mới. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn kinh
phí cải cách tiền lương của các cơ quan, đơn vị, địa phương; Quan tâm, theo dõi,
tiến độ giải ng n kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và công tác qu ết toán các dự
án hoàn thành.
- Chủ động triển khai thực hiện áo cáo qu ết toán NSNN năm 2019, lập dự
toán NSNN năm 2021 và x dựng kế hoạch tài chính – NSNN 3 năm, 5 năm kịp
thời, đúng tiến độ theo qu định.
- Phối hợp với phòng Quản lý giá và công sản thực hiện sắp xếp lại, xử lý
nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa àn tỉnh theo Kế hoạch số 253/KH-UBND
ngà 17/01/2020 của UBND tỉnh.
- Tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Tài chính chất lượng,
hiệu quả, tiết kiệm.
3. Các phòng thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm qu ền chủ
động phối hợp, hướng dẫn phòng tài chính kế hoạch các hu ện, thành phố, thị xã
giải qu ết các vướng mắc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ.
Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng thông áo để các phòng thuộc Sở; Phòng
Tài chính – Kế hoạch các hu ện, thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế - Xã hội hu ện
đảo Cồn Cỏ triển khai thực hiện./.
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