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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc 

      Số:           /BC-STC                      Trà Vinh, ngày      tháng 12 năm 2022 
 

       

BÁO CÁO  

Tình hình trong tuần từ ngày 28/11/2022 – 02/12/2022 

và chương trình công tác tuần từ 05/12/2022 – 09/12/2022 

 

I. Kết quả hoạt động trong tuần (tuần 47):  

1. Hoạt động của Ban Giám đốc: 

- Tham dự họp: Nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện dự án Nhà 

máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Trà Vinh; báo cáo tình hình phân bổ vốn 

công trình khẩn cấp Khắc phục sạt lở các đoạn đê bao ven sông Hậu trên địa bàn 

xã Ninh Thới, Hoà Tân, huyện Cầu Kè; nghe báo cáo tiến độ thực hiện dự án 

“Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2” 

sử dụng vốn vay Chính phủ Đức; Hội đồng xét duyệt Đề cương Phương án “Cắm 

mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022;… 

- Xử lý công việc cơ quan. 

2. Lĩnh vực Quản lý Ngân sách: 

a. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 36.775 triệu đồng, lũy kế: 12.871.508 triệu 

đồng, đạt 124,57% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: 

- Thu nội địa: 31.959 triệu đồng, lũy kế: 5.044.977 triệu đồng, đạt 97,34% 

so dự toán HĐND tỉnh giao. 

- Thu chuyển nguồn: 0 triệu đồng, lũy kế: 2.153.878 triệu đồng (cấp tỉnh: 

1.385.896 triệu đồng; cấp huyện: 596.765 triệu đồng; cấp xã: 171.217 triệu đồng). 

Bao gồm: 

+ Vốn đầu tư: 330.566 triệu đồng (cấp tỉnh: 219.479 triệu đồng; cấp huyện: 

105.016 triệu đồng; cấp xã: 6.070 triệu đồng). 

+ Vốn sự nghiệp: 1.823.312 triệu đồng (cấp tỉnh: 1.166.417 triệu đồng, 

trong đó nguồn cải cách tiền lương cấp tỉnh 937.260 triệu đồng; cấp huyện: 

491.748 triệu đồng; cấp xã: 165.146 triệu đồng). 

- Thu huy động, đóng góp: 0 triệu đồng, lũy kế: 715 triệu đồng. Đây là khoản 

thu Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Athena Trà Vinh tài trợ cho Ủy ban nhân 

dân thành phố Trà Vinh lập quy hoạch chi tết khu dân cư phường 7. 

- Thu từ bổ sung từ ngân sách cấp trên: 0 triệu đồng, lũy kế: 5.142.517 triệu 

đồng, đạt  94,59% so với dự toán HĐND tỉnh giao. 
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- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 4.816 triệu đồng, lũy kế: 418.168 triệu đồng. 

+ NS Trung ương thu từ ngân sách tỉnh nộp lên: 12.914 triệu đồng. 

+ NS tỉnh thu từ ngân sách cấp huyện nộp lên: 309.473 triệu đồng. 

+ NS huyện thu từ ngân sách cấp xã nộp lên: 95.781 triệu đồng. 

- Thu từ kết dư ngân sách: 0 triệu đồng, lũy kế: 111.253 triệu đồng. 

b. Tổng chi NSĐP: Trong kỳ: 175.235 triệu đồng, lũy kế: 8.337.233 triệu 

đồng, đạt 73,88% so với dự toán HĐND tỉnh giao. 

c. Về tình hình vay, trả nợ chính quyền địa phương: 

- Hạn mức vay tối đa năm 2022: 988.596 triệu đồng. 

- Số dư nợ vay đầu năm: 44.223 triệu đồng. 

Vay lại vốn vay nước ngoài: 44.223 triệu đồng (Dự án AMD: 33.324 triệu 

đồng; Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai: 3.103 triệu đồng; 

Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở - Dự án 

thành phần tỉnh Trà Vinh: 7.896 triệu đồng ). 

- Dự kiến vay trong năm 2022: 11.500 triệu đồng (Dự án đầu tư xây dựng 

và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở). 

- Trả nợ vay trong năm 2022: 201 triệu đồng. 

- Dư nợ cuối năm 2022: 55.522 triệu đồng. 

d. Tình hình tạm ứng của các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố:  

- Sở, ban ngành tỉnh: 2.326.300.000đ (1).  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Không có. 

đ. Về kinh phí phòng, chống dịch Covid-19: 

Ngân sách tỉnh đã phân bổ từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh với số tiền: 

21.323 triệu đồng, cụ thể: 

- Phân bổ cho Sở Y tế: 21.230 triệu đồng. 

- Phân bổ cho Ban Quản lý khu kinh tế: 93 triệu đồng. 

Ngân sách cấp huyện sử dụng 50% nguồn dự phòng để thực hiện phòng, 

chống dịch Covid-19 với số tiền: 43.494 triệu đồng (số dự toán đầu năm). 

 

                                           
1 Hội Cựu Chiến binh tỉnh: 5.600.000đ ; Trung tâm dịch vụ việc làm - Sở LĐTB&XH: 542.000.000đ; Ban QL Bến 

xe khách TV: 878.100.000đ; Trung tâm đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ GTVT TV: 900.600.000đ. 
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e. Công tác khác: 

- Báo cáo: Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 và đề xuất, kiến 

nghị Chính phủ; kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/10/2021 của 

Tỉnh ủy năm 2022; thực hiện Công văn số 114- CV/ĐĐ của Đảng đoàn Hội đồng 

nhân dân tỉnh;…  

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê 

nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Công văn gửi các đơn vị: Đóng góp ý kiến đặt hàng đào tạo nâng chuẩn 

giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm 2022; chủ động sử dụng 

nguồn kinh phí ngân sách địa phương để thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP 

ngày 11/8/2022 của Chính phủ; ý kiến bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học 

sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP; ý kiến nguồn kinh phí thực hiện mua 

sắm tài sản công theo phương thức tập trung; yêu cầu báo cáo tình hình sử dụng 

vốn sự nghiệp cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số;... 

- Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp giao ban với 

Phòng Tài chính – Kế hoạch ngày 24/11/2022. 

3. Lĩnh vực Tài chính - Hành chính sự nghiệp: 

- Kiểm tra phân bổ dự toán bổ sung chi NSNN năm 2022 cho Sở Y tế, số 

tiền 28.862 triệu đồng. 

- Công văn gửi các Sở, ngành: Xem xét được chuyển nguồn kinh phí dự án 

kế hoạch sử dụng đất (2021-2025) tỉnh Trà Vinh sang năm 2023; đóng góp dự 

thảo, tờ trình, quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia 

đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; góp ý đề án mua sắm máy móc, thiết 

bị văn phòng cho Trung tâm Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ đổi mới 

sáng tạo;...(2) 

- Ban hành 03 Quyết định phê duyệt dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho các Sở, ban ngành tỉnh. 

4. Lĩnh vực Tài chính Đầu tư: 

- Tính đến ngày 02/12/2022 hoàn thành thẩm tra, phê duyệt quyết toán 147 

dự án, với tổng giá trị được duyệt là 2.643.517 trđ. Giảm trừ 4.241 trđ so với giá 

trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán. 

                                           
2thu hồi kinh phí tạm sử dụng để thực hiện chi trả cho đối tượng tinh giản biên chế năm 2020; hướng dẫn kinh phí 

hoạt động của Ban Vận động nguồn lực xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; báo cáo kết 

quả thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử; đóng góp dự thảo Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh;… 
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- Số dự án hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán là 79 dự án, trong đó: Số 

dự án hoàn thành đã gửi đến Sở Tài chính thẩm tra, quyết toán là 12 dự án; số dự 

án hoàn thành chưa gửi hồ sơ quyết toán là 67 dự án. 

- Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 4.262.239 triệu đồng (Trong đó: 

Vốn kế hoạch năm trước chuyển sang: 227.062 triệu đồng; vốn kế hoạch năm: 

4.035.177 triệu đồng). Lũy kế vốn đã giải ngân tính đến ngày 28/11/2022 là: 

2.664.398 triệu đồng, đạt 62,5% so với kế hoạch giao (Trong đó: Vốn kế hoạch năm 

trước chuyển sang: 119.067 triệu đồng; vốn kế hoạch năm: 2.545.331 triệu đồng). 

- Báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về kết quả thực hiện 

kiến nghị KTNN đối với nguồn vốn đầu tư công nguồn NSNN. 

- Công văn gửi các đơn vị: Cung cấp thông tin liên quan Dự án Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 1881/QĐUBND ngày 21/9/2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành dự án 

Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - lần 2;... 

5. Lĩnh vực Quản lý Giá và Công sản: 

- Báo cáo Bộ Tài chính tình hình giá cả hàng hóa thị trường tự do và công 

tác Quản lý giá và Công sản tháng 11 năm 2022. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Kết quả nội dung phối hợp đề xuất xử lý 

đề nghị của Công ty cổ phần Thủy sản Thông Thuận Trà Vinh; kết quả định giá 

đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Đường kết 

nối Quốc lộ 53 với đường Cây ăn trái;... 

- Công văn gửi các Sở, ngành: Ý kiến đối với danh mục thiết bị chuyên 

dùng cho các trạm truyền thanh phường, xã trên địa bàn thành phố Trà Vinh; nộp 

tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; ý kiến đối với đề xuất đầu tư dự 

án Phòng khám đa khoa Thiên Ân khu vực Duyên Hải; góp ý kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 huyện Duyên Hải;... 

- Tham gia Hội đồng định giá do Tòa án tổ chức 01 vụ. 

6. Lĩnh vực Thanh tra Tài chính: 

- Tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài chính tại Ủy ban nhân dân xã Long 

Đức, thành phố Trà Vinh và Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang. 

- Báo cáo quý 4 và năm 2022 về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

- Theo dõi kết quả thực hiện Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính 

tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. Kết quả đơn vị đã gởi 

báo cáo thực hiện và đã nộp khắc phục với số tiền 1.110.208.800 đồng. Số còn lại 

đang tiếp tục thực hiện. 
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- Thông báo công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2023 đến 

các đơn vị. 

- Ban hành công văn nhắc nhở việc thực hiện kết luận thanh tra công tác 

quản lý tài chính tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh; Công 

văn yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương báo cáo đánh giá, tự chấm điểm trong 

chi thường xuyên; báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2022. 

7. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và Tin học thống kê: 

7.1. Tài chính doanh nghiệp 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà 

Vinh nộp khoản chênh lệch tăng giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức 

chuyển sang Công ty cổ phần về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. 

- Họp với Ban Chỉ đạo thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cấp thoát 

nước Trà Vinh về việc quyết toán chi phí thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

7.2. Tin học thống kê 

- Tiếp nhận và phê duyệt 36 hồ sơ cấp mới mã số cho dự án; 02 hồ sơ đăng 

ký thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư (38 hồ sơ thực hiện theo hình thức 

trực tuyến). 

- Cập nhật lên Trang thông tin điện tử 01 tin, 02 văn bản(3). 

8. Lĩnh vực Văn phòng: 

- Tiếp nhận, xử lý 205 văn bản và phát hành 83 văn bản cho các đơn vị. 

- Tiếp nhận, xử lý 10 văn bản thuộc quy trình ISO. 

- Báo cáo công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023. 

- Cung cấp danh sách: Điều tra xã hội học đánh giá chỉ số cải cách hành 

chính năm 2022 của tỉnh Trà Vinh; tạo tài khoản định danh cho CBCC. 

- Phát hành Công văn: Kê khai tài sản, thu nhập năm 2022; thông báo kết 

quả đánh giá, xếp loại cán bộ công chức năm 2022;... 

II. Khó khăn, vướng mắc: Không. 

III. Nhận xét, đánh giá: 

Nhìn chung các phòng, ban thuộc Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

                                           
3 Tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft; Cài đặt, cấu hình 

01 bộ máy vi tính để bàn cho CBCC; Hỗ trợ phòng Tài chính – Kế hoạch cấu hình máy tính sử dụng TABMIS;... 

https://mstt.mof.gov.vn/user/forms/4
https://mstt.mof.gov.vn/user/forms/4
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IV. Đề xuất, kiến nghị: Không. 

V. Chương trình công tác tuần 48 (05/12/2022 – 09/12/2022) 

1. Hoạt động của Ban Giám đốc: 

- Xử lý công việc cơ quan 

- Tham dự: Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 

Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII, kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) 

– HĐND tỉnh khoá X;… 

2. Thực hiện nhiệm vụ trong tuần: 

- Báo cáo: Thanh lý xe ô tô của Phòng Quản lý đô thị thành phố Trà Vinh; 

kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022; kết 

quả thực hiện Chỉ số Tính minh bạch năm 2022; tình hình sử dụng ngân sách nhà 

nước cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số;... 

- Công văn gửi đơn vị: Ý kiến làm rõ cơ sở pháp lý của việc hỗ trợ kinh phí 

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

ấp, khóm; đóng góp dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh và 

danh sách phê duyệt kinh phí hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không 

chuyên trách ở ấp, khóm tái cử nhưng không trúng cử trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; ý 

kiến về nguồn thu phí được để lại năm 2021 để chi cho công tác thu phí năm 2022 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thu hồi nợ tạm ứng của Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội; góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu 

phát triển Lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; đóng góp kế hoạch của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW;... 

- Ban hành Quyết định phê duyệt dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác cho các Sở, ban ngành tỉnh. 

- Phối hợp cung cấp số liệu phục vụ Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 

của ngành tài nguyên và môi trường. 

- Kiểm tra công tác quản lý tài chính tại Ủy ban nhân dân xã Long Sơn và 

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 10/8/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; kết quả thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TTg. 

- Tiếp tục theo dõi việc thực hiện Kết luận thanh tra công tác quản lý tài 

chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh. 

- Tiếp tục đôn đốc, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành; thẩm tra quyết 

toán kế hoạch vốn đầu tư công niên độ ngân sách năm 2021. 

- Ban hành Công văn gửi Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công 

trình thủy lợi Trà Vinh về việc thực hiện các thủ tục rà soát, xác định lại số vốn 
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chủ sở hữu thực có để báo cáo chủ sở hữu theo Kết luận Thanh tra số 11/KL-TTr 

ngày 04/11/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện: Kiểm tra, khắc phục lỗ hổng bảo mật theo các văn bản 

hướng dẫn; kiểm tra an toàn thông tin đối với các lỗ hổng bảo mật phổ biến trên 

ứng dụng; hỗ trợ các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở, phòng TC-KH các huyện, 

thị xã, thành phố về hệ thống mạng và các ứng dụng tin học. 

- Cấp mã số đơn vị quan hệ với ngân sách, đóng mã số quan hệ ngân sách 

đã tất toán tài khoản tại Kho bạc nhà nước tỉnh; cập nhật tin, văn bản chuyên 

ngành lên Trang thông tin điện tử. 

- Xử lý các công việc phát sinh có liên quan./. 

Nơi nhận: 

- VP. Tỉnh ủy (b/c); 
- VP. UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc STC;  

- Các phòng, ban thuộc Sở; 

- Trang TTĐT STC; 
- Lưu: VT. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Mộng Hường 
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