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UBND TINH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số: 166/BC-STC  Lạng Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2018 

                 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh,  

Chủ tịch UBND tỉnh giao  

 

Thực hiện Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh 
về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do 

UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

Tại báo cáo 62/BC-VP, ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng UBND 

tỉnh về Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện  các nhiệm vụ đã giao từ ngày 

26/3/2018 đến hết ngày 27/4/2018. Những nội dung, nhiệm vụ trên Sở Tài chính đã 

có báo cáo nhưng chậm thời gian, nguyên nhân cụ thể như sau: 

1.Công văn số: 1104/VP-KTTH ngày 04/04/2018: Chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan tổng hợp và dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực 
hiện thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và bố trí kinh phí 

chi cho công tác an toàn thực phẩm. 

Tại thời điểm báo cáo (CV số 627/STC-QLNS ngày 13/4/2018 của sở Tài 

chính) Sở Tài chính chưa nhận được Công văn số 1104/VP-KTTH ngày 

04/04/2018 của UBND tỉnh, ngày 09/4/2018, sau khi phối hợp với Sở Nông nghiệp 

và PTNT, Sở Tài chính mới được biết có công văn số 1104/VP-KTTH của UBND 
tỉnh (lý do không nhận được Công văn này là do nơi nhận của văn bản ko có Sở 

Tài chính vì vậy Văn phòng UBND tỉnh không gửi cho đơn vị chủ trì tham mưu). 

Sau khi phối hợp với Sở Nông nghiệp, Sở Tài chính được Sở Nông nghiệp gửi cho 

Công văn giao việc, Sở Tài chính đã triển khai đến các đơn vị, đề nghị các đơn vị 
báo cáo gửi Sở Tài chính chậm nhất ngày 12/4, tuy nhiên đến ngày 12/4 mới chỉ có 

3/4 đơn vị và 4/11 huyện có báo cáo.   

Sở Tài chính đã điện thoại trao đổi trực tiếp với các đơn vị, các huyện chưa 

có số liệu để hoàn thiện dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh vào ngày 13/4/2018. 

2.Công văn số: 1193/VP-KTTH ngày 10/04/2018: Chủ trì, phối hợp các cơ 

quan liên quan dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tài chính. 

Ngày 18/4/2018 Sở Tài chính đã có báo cáo. 

3.Thông báo số: 169/TB-UBND ngày 16/04/2018: Tham mưu cho UBND 

tỉnh tạm ứng vốn công trình Nhà kiểm soát liên nghành số 1 cửa khẩu Chi Ma 

- 15 giờ 53 phút ngày 18/4/2018 (trên hệ thống eOffice) Sở Tài chính nhận 

được Thông báo số169/TB-UBND ngày 16/04/2018 Thông báo kết luận của 

UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 tại cửa 

khẩu Chi Ma. UBND tỉnh giao Sở Tài chính xem xét tham mưu tạm ứng vốn công 
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trình Nhà kiểm soát liên nghành số 1 cửa khẩu Chi Ma, báo cáo UBND tỉnh xem 

xét trước ngày 19/4/2018. 

- Ngày 19/4/2018 Sở Tài chính đã có Tờ trình số 137/TTr-STC trình UBND 
tỉnh,  ứng trước dự toán ngân sách năm 2019 thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 

năm 2016 -2020 là 145 tỷ đồng (trong đó: ứng trước cho công trình Nhà kiểm 

soát liên ngành số 1 cửa khẩu Chi Ma là 25 tỷ đồng). 

* Lý do chậm 01 ngày theo Thông báo số 169/TB-UBND của UBND tỉnh, 

báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 19/4/2018; tuy nhiên ngày 18/4/2018 Sở 

Tài chính mới nhận được Thông báo số 169/TB-UBND của UBND tỉnh. 

Ngày 20/4/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 750/QĐ-UBND 

về việc ứng trước dự toán ngân sách năm 2019, thuộc kế hoạch vốn đầu tư công 
trung hạn năm 2016-2020…; theo đó dự án công trình Nhà kiểm soát liên nghành 

số 1 cửa khẩu Chi Ma đã được bố trí vốn là 25 tỷ đồng;  

- Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh, ngày 24/4/2018 Sở Tài chính đã 
chuyển kinh phí sang KBNN là 25 tỷ đồng. 

4.Công văn số: 1235/VP-KTTH ngày 13/04/2018: Nghiên cứu, xem xét đề 
nghị của Quản tài viên Nguyễn Anh Tuấn. 

Do công việc phải phối hợp với các ngành: Sở Tài nguyên và môi trường; 
Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự, vì vậy trong ngày 

20/4/2018, Sở mới tổng hợp đủ được ý kiến các ngành và hoàn thành dự thảo báo 

cáo trong cuối giờ chiều ngày 20/4/2018 (ngày thứ sáu); báo cáo số 151/BC-STC 

ngày 20/4/2018, vì vậy thứ 2 ngày 23/4/2018 Văn phòng UBND tỉnh mới nhận 
được báo cáo. 

5.Công văn số: 294/UBND-KGVX ngày 04/04/2018: Chủ trì, phối hợp với 
Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của 

UBND tỉnh về lộ trình, thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục trong năm 2018 . 

Ngày 04/4/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Công văn số 296/UBND-KGVX 
về việc điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 

trong năm học 2018-2019 (tuy nhiên số ký hiệu văn bản trong Báo cáo số 62/BC-

VP và trên eOffice để là 294/UBND-KGVX ngày 04/4/2018). Tại Công văn trên 
UBND tỉnh giao “Sở Tài chính chủ trì, phối hơp̣ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các 

cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về lộ trình, thời điểm 

tăng giá dịch vụ giáo dục trong năm 2018; gửi dự thảo về UBND tỉnh trước ngày 

20/4/2018.” 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 09/4/2018 Sở Tài chính đã 

có Công văn số 580/STC-HCSN gửi Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phối hợp báo 
cáo về lộ trình, thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục trong năm 2018; ngày 

13/4/2018, Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 639/STC-HCSN về việc dự thảo 

báo cáo của UBND tỉnh về lộ trình, thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục năm 2018, 

gửi UBND tỉnh báo cáo theo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, do sơ xuất trong 
quá trình soạn thảo văn bản, phòng chuyên môn của Sở không gửi Tổ công tác của 
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Sở Tài chính để theo dõi, kịp thời kết thúc đối với văn bản đã thực hiện, dẫn đến 

việc trên hệ thống eOffice văn bản chưa được xử lý, nhiệm vụ hoàn thành chưa 

đúng thời hạn như nội dung Báo cáo số 62/BC-VP ngày 27/4/2018 của Văn phòng 

UBND tỉnh.  

6.Thông báo số: 121/TB-UBND ngày 21/03/2018: Rà soát, đề xuất với 

UBND tỉnh kiện toàn các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh do lãnh đạo UBND tỉnh 
làm Trưởng ban, Chủ tịch Hội đồng, nhất là các Ban Chỉ đạo, Hội đồng theo phân 

công nhiệm vụ mới của UBND tỉnh đối với đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

Do sơ suất trong quá trình rà soát các nhiệm vụ được giao, ngày 30/3/2018 

Sở Tài chính mới có Báo cáo số 133/BC- STC về nội dung 7 tại Thông báo số 

121/TB-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh về Kết luận giao ban Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 19/3/2018), Sở Tài chính đã tiến hành rà soát các 

Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh do lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban, Chủ tịch 

Hội đồng; bị chậm 04 ngày so với quy định. Sở Tài chính xin nghiêm túc rút kinh 

nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Văn phòng UBND tỉnh;  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở;   

- Các phòng CM;   
- Tổ công tác;   
- Lưu: VT.   
   
  Nguyễn Duy Anh 
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