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BÁO CÁO 
Tổng kết công tác năm 2018, phƣơng hƣớng nhiệm vụ 

 công tác trọng tâm năm 2019 

 

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn tham mƣu và giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh 

thực hiện chức năng quản lý Nhà nƣớc về: Tài chính; ngân sách Nhà nƣớc; thuế, phí, 

lệ phí và thu khác của Ngân sách Nhà nƣớc; các quỹ tài chính nhà nƣớc; đầu tƣ tài 

chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính trên địa 

bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Tổ chức bộ máy Sở Tài chính gồm: Văn phòng, 

Thanh tra và 06 Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; tổng số cán bộ, công chức, ngƣời lao 

động có mặt đến 31/12/2018 là 64. Trong đó: biên chế 56; Hợp đồng theo Nghị định 

số 68 của Chính phủ: 06; hợp đồng khác 02; cán bộ, công chức đều đƣợc đào tạo về 

chuyên môn, nghiệp vụ đúng chuyên ngành, đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ đƣợc 

giao. Sở Tài chính có 05 Chi bộ (thuộc Đảng bộ Tài chính), các tổ chức Đoàn thể 

gồm: tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh. 

Năm 2018, với chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, Sở Tài chính đƣợc sự lãnh 

đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, sự chỉ đạo về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Bộ Tài chính, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành trong năm 2018, 

Sở Tài chính đã đạt đƣợc những kết quả đánh khích lệ, góp phần tích cực trong công 

tác thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng. Để đánh giá 

những kết quả đã đạt đƣợc, chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong năm 2018. Sở 

Tài chính báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 với những nội dung chủ yếu sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2018:  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

Tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính, phối hợp với Đảng ủy Tài chính thƣờng xuyên 

quán triệt và phổ biến đầy đủ mọi chủ trƣơng, đƣờng lối, chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc đến cán bộ, đảng viên và quần chúng; Xây 

dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ƣơng 7, 8 (khóa XII); thực 

hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo 

của các tổ chức Đảng trong thực hiện đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng củng cố đoàn kết thống nhất trong Đảng, cơ 

quan và các tổ chức đoàn thể, đấu tranh chống tƣ tƣởng cơ hội, cục bộ bản vị; chống 

những luận điệu phản động và những thông tin sai trái, bịa đặt của các thế lực thù 

địch và phần tử xấu nhằm phá hại sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nƣớc ta. 
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Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020). Ngay từ đầu năm tập thể cấp ủy, Ban Giám đốc Sở 

Tài chính tham mƣu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng về 

quản lý Nhà nƣớc về lĩnh vực tài chính, giá cả trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Xây dựng 

chƣơng trình, nội dung làm việc của ngành với Tỉnh ủy, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Bộ 

Tài chính báo cáo UBND tỉnh; Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

năm 2018 đã đƣợc UBND tỉnh phê duyệt. Tham mƣu cho UBND tỉnh ban hành 

chƣơng trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định của UBND tỉnh về 

những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nƣớc năm 2018 để chỉ đạo, điều hành thực hiện; Kế 

hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ 

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành 

Ban Giám đốc Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà 

ngành, cơ quan đƣợc giao trong năm 2018. Tập thể cấp ủy, Ban Giám đốc luôn có sự 

bàn bạc thống nhất, trong chỉ đạo, điều hành, luôn bám sát chƣơng trình kế hoạch của 

UBND tỉnh, tình hình thực tế của ngành, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, 

điều chỉnh, bổ sung linh hoạt việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng lĩnh vực hàng 

tháng, quý cho phù hợp với tình hình thực tế; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng 

chí lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng chuyên môn đƣợc phân công chủ trì tổ chức thực 

hiện và thƣờng xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vƣớng mắc kịp 

thời. 

Tham mƣu cho UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu năm 

2018; phối hợp tham mƣu xây dựng Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách Nhà nƣớc năm 2018.  

Tham mƣu có hiệu quả cho UBND tỉnh lập dự toán ngân sách chặt chẽ, sát 

đúng với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, trình HĐND tỉnh phê duyệt. 

Chủ động tham mƣu cho UBND tỉnh quyết định phân bổ giao dự toán thu, chi ngân 

sách năm 2019 cho các ngành, đơn vị, các huyện, thành phố đảm bảo đúng thời gian 

quy định của pháp luật. Trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn 

nghiệp vụ của ngành Tài chính luôn có sự cố gắng, chủ động và phấn đấu hoàn thành 

tốt chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao trên các lĩnh vực quản lý Nhà nƣớc về tài chính-

giá cả, phí và lệ phí. 

Kết quả công tác chuyên môn cụ thể: 

2.1. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 
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a) Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2018 theo Kế hoạch số 41/KH-

UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 56-

NQ/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về các nhóm nhiệm vụ trọng 

tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2018. Sở Tài chính đƣợc giao nhiệm 

vụ phối hợp với: Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh chủ trì thực hiện nhiệm vụ Thu 

ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn đạt và vƣợt chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

tỉnh đề ra là 6.296 tỷ đồng.  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, ngay từ đầu năm, Sở Tài chính đã phối 

hợp với sở Kế hoạch và Đầu tƣ tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định số 86/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 

đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nƣớc năm 2018; Phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải Quan, các cơ quan liên tham mƣu 

cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 6/3/2018 về thực hiện 

nhiệm vụ thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn, chi ngân sách địa phƣơng năm 2018, 

tại Kế hoạch của tỉnh đã phân công rõ nhiệm vụ giải pháp chỉ đạo các sở, ngành, các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện; Tham mƣu cho UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 233/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách 

năm 2018 theo quy định của Luật ngân sách nhà nƣớc. 

(Sở Tài chính đã có  báo cáo số 439/STC-BC ngày 08/11/2018 Báo cáo UBND 

tỉnh kết quả  thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018). 

b) Thực hiện Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND phê 

duyệt nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Sở Tài chính, 

Sở Tài chính đã ban hành kế hoạch số 262/KH-STC, ngày 08/02/2018 Thực hiện 

Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể: 

 - Nhiệm vụ 1:  Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác quản lý thu, chi ngân sách 

nhà nƣớc chặt chẽ, đúng quy định; phấn đấu thu ngân sách nhà nƣớc đạt và vƣợt dự 

toán giao; nâng cao hiệu quả công tác quản lý sử dụng ngân sách nhà nƣớc, tiếp tục 

thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nƣớc theo hƣớng giảm chi thƣờng xuyên, dành 

nguồn tăng chi đầu tƣ và thực hiện các nhiệm vụ khác; thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí. 

- Nhiệm vụ 2: Tham mƣu triển khai có hiệu quả Luật Quản lý sử dụng tài sản 

công. Hoàn thành xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp thẩm 

quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công theo hƣớng tăng cƣờng hơn nữa 

phân cấp quản lý tài sản và nâng cao trách nhiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công 

và quy định của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên 

dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

- Nhiệm vụ 3: Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của 

Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ:  
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+ Hƣớng dẫn các đơn vị, UBND các huyện, thành phố xây dựng phƣơng án tự 

chủ, xác định phân loại đơn vị sự nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 đối với các lĩnh vực 

chƣa có văn bản hƣớng dẫn của Trung ƣơng. Kịp thời hƣớng dẫn, thẩm định phƣơng 

án tự chủ, phân loại đơn vị sự nghiệp đối với các lĩnh vực Trung ƣơng đã ban hành 

các Nghị định, Thông tƣ hƣớng dẫn. 

+ Phối hợp các sở, ban, ngành xây dựng, trình UBND tỉnh các quyết định: 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nƣớc thuộc phạm vi quản 

lý của sở, ngành, đơn vị; quy hoạch mạng lƣới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

sở, ban, ngành quản lý; sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong 

các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công; quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lƣợng dịch vụ 

sự nghiệp công, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lƣợng dịch vụ sự nghiệp 

công; hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc phạm vi quản lý của 

sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công. 

- Nhiệm vụ 4: Củng cố và tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Đầu tƣ 

phát triển. Phối hợp giữa Quỹ đầu tƣ phát triển với các ngành có liên quan tham mƣu 

triển khai có hiệu quả chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn 

tại các ngân hàng thƣơng mại” để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển 

kinh tế của địa phƣơng. 

1.5. Nhiệm vụ 5: Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát các đơn vị có khoản thu từ phí 

chuyển sang giá dịch vụ mà Nhà nƣớc không định giá. Kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về giá tại các doanh nghiệp, trong đó tập trung thực hiện đối với các kho ngoại 

quan của các doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác 

quản lý và các quy trình thủ tục về thẩm định, quản lý giá, tài sản (gồm cả chất lượng 

công việc và thời gian thực hiện). 

Năm 2018, trên cơ sở phân tích kết quả đạt đƣợc, cũng nhƣ những hạn chế, tồn 

tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sở Tài chính nhận thấy đã hoàn thành 5 nhiệm 

vụ trọng tâm theo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có 2 nhiệm vụ 

hoàn thành rõ nét.  

(Sở Tài chính đã có báo cáo số 445/BC-STC, ngày 09/11/2018 Báo cáo Kết quả 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, báo 

cáo UBND tỉnh). 

2. 2. Công tác tham mƣu ban hành văn bản, chế độ chính sách:  

Xây dựng đăng ký chƣơng trình, đăng ký bổ sung chƣơng trình ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật HĐND, UBND năm 2018 thuộc lĩnh vực của Sở Tài chính, 

báo cáo UBND tỉnh. 

Tham mƣu trình UBND tỉnh ban hành 41 văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh (27 Nghị quyết, 14 Quyết định) đảm bảo 

hoàn thành vƣợt chỉ tiêu đề ra. Công tác xây dựng VBQPPL đảm bảo đúng quy trình, 

văn bản đƣợc rà soát, nghiên cứu chuẩn bị kỹ trƣớc khi thẩm định, đảm bảo thời gian 
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đã đăng ký trong chƣơng trình xây dựng, ban hành VBQPPL của HĐND, UBND 

tỉnh. Tham gia ý kiến vào trên 300 văn bản dự thảo dự án Luật, Nghị định, Quyết 

định của Chính phủ, Thông tƣ hƣớng dẫn của các Bộ, ngành Trung ƣơng; các đề án, 

cơ chế chính sách của tỉnh. 

2.3. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 

a) Thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn  

Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2018 là 6.296.000 triệu đồng. Kết quả 

thực hiện đạt 5.406.631 triệu đồng, bằng 85,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao, 

trong đó: 

- Thu nội địa: Dự toán thu đƣợc HĐND tỉnh giao là 2.196.000 triệu đồng, kết quả 

thực hiện đƣợc 2.598.898 triệu đồng, đạt  144,7% dự toán Trung ƣơng giao, đạt 118,3% 

dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 7,9% so với cùng kỳ.  

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: Dự toán thu là 4.100.000 triệu đồng: Kết 

quả thực hiện đƣợc 2.803.291 triệu đồng, đạt 68,4% dự toán giao, bằng 58,5% so với 

cùng kỳ năm 2017. 

Nguyên nhân giảm: Thứ nhất, dự toán giao thu của trung ƣơng cho tỉnh chƣa 

phù hợp với thực tiễn (theo kết luận KTNN). Đồng thời, chính sách điều tiết biên mậu 

của Trung quốc và một số quy định thay đổi về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối 

với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới cũng nhƣ  điều kiện 

sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dƣỡng ô tô, các mặt 

hàng  xe ô tô giảm mạnh cùng với việc tiếp tục thực hiện các chƣơng trình cắt giảm, ƣu 

đãi thuế theo lộ trình hội nhập quốc tế. 

b) Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nƣớc 

Dự toán chi ngân sách địa phƣơng là 10.058.192 triệu đồng. Ƣớc thực hiện chi 

năm 2018 đƣợc 11.945.016 triệu đồng, bằng 118,8% dự toán giao, tăng 15,0% so với 

cùng kỳ năm 2017. 

 Đối với chi thƣờng xuyên: Điều hành trong phạm vi dự toán đƣợc giao, theo 

tiêu chuẩn, chế độ, định mức; thực hiện quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; ƣớc 

thực hiện chi thƣờng xuyên năm 2018 đạt 98% dự toán; Trong điều hành ngân sách, đã 

sắp xếp, tranh thủ các nguồn lực để bổ sung 436 tỷ đồng thực hiện nhiệm vụ cấp bách 

trong đầu tƣ xây dựng cơ bản và ứng vốn để hỗ trợ công tác đền bù giải phóng mặt 

bằng theo kế hoạch, triển khai đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án 

trọng điểm của tỉnh. Đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, các 

nhiệm vụ chính trị, chính sách do tỉnh ban hành; hỗ trợ nguồn lực thực hiện chƣơng 

trình xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xi măng giao thông nông thôn, hỗ trợ công tác 

diễn tập phòng thủ, diễn tập phòng cháy, chữa  cháy rừng; trang thiết bị tài sản và dành 

nguồn để từng bƣớc sửa chữa trụ sở làm việc của một số cơ quan, đơn vị đã xuống 

cấp...; bổ sung từ ngân sách trung ƣơng các nhiệm vụ chi có mục tiêu theo quy định là 

203 tỷ đồng. 
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Tăng cƣờng kỷ luật tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm 

các khoản chi ngân sách, rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chƣa thực sự cấp thiết. 

Từng bƣớc cơ cấu lại ngân sách gắn với sắp xếp, tinh gọn bộ máy hoạt động trong các 

cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (trong năm thực hiện giảm chi 

thƣờng xuyên đƣợc gần 200 tỷ đồng).  

Kiểm soát chặt chẽ cam kết chi NSNN, cải cách tài chính công theo hƣớng công 

khai, minh bạch, đảm bảo an toàn nợ công theo đúng quy định.  

c) Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. 

Triển khai thực hiện các quy định về thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị 

sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, năm 2018, Sở Tài chính đã tham mƣu ban hành 

các văn bản chỉ đạo các Sở , ban, ngành, UBND các huyện thành phố thƣc̣ hiêṇ phân 

loại lại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định đối vớicác đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh theo mức độ tự chủ khác nhau về tài chính, cụ thể: Đối với các đơn 

vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác và lĩnh vực sự nghiệp 

Khoa học và Công nghệ: các đơn vị đã thực hiện xây dựng Phƣơng án, gửi cơ quan 

Tài chính cũng cấp thẩm định, trình cấp có thẩm quyền Quyết định giao (trừ các đơn 

vị đƣợc sắp xếp, tổ chức lại phải thực hiện xây dựng lại phƣơng án. Đối với các lĩnh 

vực sự nghiệp còn lại (sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo- Dạy nghề; sự nghiệpY tế; sự 

nghiệpVăn hóa thể thao và Du lịch; sự nghiệp Thông tin truyền thông và báo chí) 

Chính phủ chƣa ban hành Nghị định, UBND tỉnh ban hành Công văn số 

1406/UBND-KTTH, chỉ đạo các đơn vị xây dựng phƣơng án tự chủ giai đoạn 2018-

2020, gửi cơ quan tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định.  

Qua kết quả thực hiện phân loaị đối với các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2018 – 2020 (tính đến thời điểm hiện tại) đa ̃tăng 03 đơn vị tự đảm bảo toàn 

bộ chi hoạt động thƣờng xuyên và chi đầu tƣ; tăng 12 đơn vi ̣ tƣ ̣đảm bảo kinh phí chi 

thƣờng xuyên so với năm 2017; đồng thời thực hiện kết quả phân loại đơn vị sự 

nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2020, năm 2018 đã giảm chi ngân sách đối với đơn 

vị đƣợc phân loại chuyển từ đơn vị tự đảm bảo một phần sang tự chủ toàn bộ chi 

thƣờng xuyên (Phòng Công chứng số 1, trực thuộc Sở Tƣ pháp), số tiền 455 triệu 

đồng.  

2.4. Công tác Thanh tra, kiểm tra:  

Thực hiện đôn đốc các đơn vị đƣợc kiểm toán thực hiện nghiêm túc các kiến nghị 

của Kiểm toán Nhà nƣớc về ngân sách địa phƣơng và kiểm toán chuyên ngành; Chủ 

động xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 đảm bảo thời hạn quy định, tập trung 

vào các lĩnh vực: đầu tƣ xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính, thực 

hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng…. 

Tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đƣợc tiến hành: 11 cuộc, trong đó: Năm trƣớc 

chuyển sang 02 cuộc, triển khai trong kỳ 08/11 cuộc, 03 cuộc không thực hiện lý do: 

trùng với kế hoạch của Kiểm toán nhà nƣớc. 
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Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế, với số tiền gần 3 tỷ 

đồng, trong đó đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nƣớc: 461 triệu  đồng, đồng 

thời kiến nghị đơn vị rút kinh nghiệm và chấn chỉnh, khắc phục sai phạm giảm trừ 

thanh toán và giảm trừ dự toán.  

Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

theo quy định. Công tác phòng, chống tham nhũng đƣợc Lãnh đạo cấp ủy, thủ trƣởng 

cơ quan, quan tâm chỉ đạo thực hiện và cơ quan luôn chấp hành, thực hiện tốt chƣơng 

trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng theo đúng quy định của Trung ƣơng và của 

tỉnh. 

Trong năm 2018, sở Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị, cung 

cấp thông tin, số liệu, phối hợp thực hiện tốt 8 cuộc Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, 

Giám sát của Trung ƣơng và của tỉnh: 

- Kiểm toán ngân sách địa phƣơng năm 2017 và chuyên đề công tác mua sắm, 

quản lý, sử dụng thuốc, vật tƣ, trang thiết bị và hoạt động đầu tƣ xây dựng cơ bản 

ngành y tế giai đoạn 2015-2017 tại tỉnh Lạng Sơn do Kiểm toán Nhà nƣớc Khu vực 

X thực hiện. 

- Thanh tra việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ thực hiện; 

- Kiểm tra tình hình thực hiện các Kết luận của Kiểm toán nhà nƣớc tại tỉnh 

Lạng Sơn do Kiểm toán Nhà nƣớc Khu vực X thực hiện. 

- Đoàn Kiểm tra của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng Tình hình quán triêṭ , triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung 

ƣơng khóa XII “M ột số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW, 

ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ƣơng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ 

thống tổ chức và quản lý , nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị 

sự nghiệp công lập” gắn với thƣc̣ hiêṇ Kết luâṇ số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của 

Ban chấp hành Trung ƣơng khóa XI “Môṭ số vấn đề về tiếp tuc̣ đổi mới , hoàn thiện 

hê ̣thống chính tri ̣ tƣ̀ Trung ƣơng đến cơ sở”. 

- Kiểm toán Nhà nƣớc về thực hiện Chƣơng trình mục tiêu phát triển KT-XH 

vùng giai đoạn 2016-2020, do Kiểm toán Nhà nƣớc thực hiện. 

- Kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về phí, lệ phí, do Bộ Tài chính thực 

hiện. 

- Giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(giai đoạn 2009-2017) do Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện; 

- Giám sát thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đối với Đảng ủy Tài 

chính Lạng Sơn, do ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện.  
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2.5. Công tác quản lý Tài chính đầu tƣ: Trong năm 2018 tham gia thẩm định 

bằng văn bản 92 dự án, điều chỉnh dự án. Công tác thẩm định dự án đảm bảo đúng 

quy định, quy trình về thẩm định dự án đầu tƣ; qua công tác tham gia thẩm định các 

dự án đầu tƣ đã đóng góp nhiều ý kiến, đảm bảo dự án đầu tƣ đƣợc hiệu quả hơn, 

trƣớc khi trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tƣ hoặc điều chỉnh dự án đầu tƣ. 

Công tác thẩm tra quyết toán Vốn đầu tƣ dự án hoàn thành: Trong  năm 2018 

đã thẩm tra và trình cấp có thẩm quyền phê quyết toán đƣợc 154 dự án (công trình, 

hạng mục công trình hoàn thành); sau khi thẩm tra quyết toán đã giảm trừ những chi 

phí không đúng khối lƣợng thi công, chính sách chế độ là 9.083 triệu đồng bằng 

0,65% giá trị Chủ đầu tƣ đề nghị. 

Công tác cấp mã số bằng hệ thống trực tuyến đƣợc đẩy mạnh, thời gian xử 

đƣợc rút ngắn so với quy định, trong năm 2018 cấp đƣợc 769 mã số dự án đầu tƣ.  

2.6. Công tác quản lý nhà nƣớc về giá:  

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh, trong đó tập 

trung thực hiện rà soát đối với những khoản phí chuyển sang cơ chế giá dịch vụ mà 

Nhà nƣớc không định giá; tiếp tục triển khai Kết luận số 117-KL/TU ngày 

20/01/2017 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh uỷ về tình hình hoạt động của các bến, bãi đỗ 

xe tại các khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, đã chủ trì cùng các ngành thực hiện 

kiểm tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá tại kho chứa hàng hóa, kho ngoại 

quan của các doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tại 17 doanh 

nghiệp. Thẩm định trình UBND tỉnh ban hành các quyết định về giá dịch vụ, đơn giá 

định mức để làm cơ sở thanh toán dịch vụ công.   

Thực hiện đổi mới công tác quản lý đối với dịch vụ công: đã tham mƣu cho 

UBND tỉnh triển khai việc đấu thầu thực hiện dịch vụ công đối với công tác thu gom, 

vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020; qua công tác đấu 

thầu đợt 1 (của 4 đơn vị) đã giảm chi cho NSNN đƣợc 2.898 triệu đồng.  

- Đối với công tác thẩm định giá:  

+ Thực hiện phƣơng pháp xác định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nƣớc 

định giá phù hợp với các quy định hiện hành và nguyên tắc của nền kinh tế thị 

trƣờng. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lƣợng thẩm định và trả lời đề nghị về giá, 

so với năm 2017 thời gian thực hiện trả lời giá đã rút ngắn đƣợc từ 01-03 ngày.    

+ Về thẩm định giá đất: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng, 

xác định giá, thẩm định giá đất cụ thể và hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ tính 

tiền bồi thƣờng khi Nhà nƣớc thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất trên 

địa bàn tỉnh đảm bảo sát với giá thị trƣờng và phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phƣơng. Hoàn thành xây dựng phƣơng án bán đấu giá và giá khởi điểm đấu giá quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: năm 2018 là 30 khu đất (trong  khối tỉnh: 10 khu 

đất, khối huyện 20 khu đất);      

Thƣờng xuyên tiến hành khảo sát giá cả thị trƣờng theo từng thời điểm để định 
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giá khởi điểm phục vụ cho công tác bán đấu giá hàng hóa, tài sản đã có quyết định xử 

lý tịch thu của các ngành, tăng thu cho Ngân sách Nhà nƣớc. 

2.7. Công tài Tài chính doanh nghiệp: Thực hiện quản lý phần vốn của Nhà 

nƣớc đầu tƣ vào các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý; quản lý tài sản nhà 

nƣớc tại các doanh nghiệp (không tính vào giá trị doanh nghiệp); Thực hiện giám sát 

và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nƣớc thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn; tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện 

chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nƣớc cho các doanh nghiệp hoạt động công ích, 

doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thực hiện giao kế 

hoạch, dự toán và quyết toán sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh và 

phối hợp hƣớng dẫn các huyện tiếp tục triển khai công tác thành lập các tổ hợp tác 

dùng nƣớc thực hiện quản lý, tƣới tiêu, cấp nƣớc phục vụ sản xuất nông nghiệp đƣợc 

kịp thời, đảm bảo kinh phí cho các đơn vị thực hiện.  

2.8. Công tác quản lý công sản: 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Sở Tài chính tham mƣu 

cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh Lạng Sơn; thực hiện quản lý tài sản công đúng quy định, thực hiện 

tốt công tác theo dõi và hƣớng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa 

bàn tỉnh thực hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nƣớc đƣợc giao đảm bảo đúng mục 

đích, đạt hiệu quả; theo dõi chặt chẽ công tác quản lý tài sản, đề xuất xử lý, thanh lý, 

chuyển nhƣợng những tài sản trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nhƣ phƣơng tiện 

Ô tô, máy móc thiết bị... tránh thất thoát về kinh phí và thu tiền nộp ngân sách nhà 

nƣớc. Thực hiện rà soát tình hình quản lý , sƣ̉ duṇg xe ô tô trên địa bàn tỉnh để báo 

cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh phƣơng án mua sắm mới , sắp xếp quản lý , sử dụng xe ô tô 

công của các cơ quan , đơn vị , huyêṇ, thành phố kịp thời , hiệu quả, đảm bảo thực 

hành tiết kiệm trong sử dụng tài sản công nhƣng vẫn đảm bảo phƣơng tiện phục vụ 

công tác của các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền. Phối hợp Sở Tài Nguyên và 

Môi trƣờng tổng hợp, thẩm định kết quả rà soát quỹ đất đai, tài sản công trên địa bàn 

tỉnh báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố  hiện tốt 

công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai, quản lý tài sản công, tránh lãng phí, thất thoát, phục 

vụ tốt cho công tác xây dựng, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng trên địa bàn các 

huyện, thành phố. 

Về công tác mua sắm tập trung, tham mƣu trình UBND tỉnh ban hành Quyết 

định về việc công bố danh mục mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện 

mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn, hƣớng dẫn các cơ quan, 

đơn vị thực hiện mua sắm tập trung theo danh mục tài sản đã đƣợc công bố. 

2.9. Công tác cải cách hành chính:  

Công tác cải cách hành chính trong năm đã đƣợc quan tâm chỉ đạo, ngay từ 

đầu năm Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2018; Kế 
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hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật theo 

chƣơng trình, kế hoạch của UBND tỉnh trong năm 2018. 

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính về 

lĩnh vực quản lý tài chính, giá, công sản thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Tài 

chính. Đến nay Sở Tài chính đã thực hiện niêm yết công khai 65 TTHC tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả, đồng thời công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài 

chính theo quy định. 

Công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực ngành đƣợc quan tâm, 

chỉ đạo thực hiện. Về cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kết quả thực hiện đƣợc 

thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các đơn vị nắm biết, nhằm hạn chế việc áp dụng 

những văn bản đã hết hiệu lực thi hành. 

Sở Tài chính tiếp tục thực hiện áp dụng hệ thống phần mềm văn phòng điện tử 

eOffice vào hoạt động quản lý, điều hành cơ quan; ứng dụng các phần mền hệ thống 

quản lý ngân sách và kho bạc TABMIS; phần mền quản lý ngân sách 8.0; phần mền 

quản lý tài sản nhà nƣớc; phần mền thẩm tra quyết toán dự án đầu tƣ xây dựng cơ 

bản; phần mền kế toán ... 

Thực hiện rà soát, triển khai, xây dựng áp dụng thực hiện hệ thống quản lý chất 

lƣợng của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 

05/3/2014 của Thủ tƣớng Chính phủ, đã Ban hành Quyết định số Về việc công bố Hệ 

thống quản lý chất lƣợng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.  

2.10. Công tác Tin học: Đảm bảo đƣờng truyền thông suốt, xử lý kịp thời 

những vƣớng mắc để sử dụng cho nhập liệu Tabmis. Tham gia hỗ trợ các phòng 

chuyên môn và phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố, kho bạc nhà nƣớc 

trong các nghiệp vụ CNTT phục vụ cho công tác nhập liệu Tabmis cũng nhƣ quyết 

toán năm 2017. Kịp thời hỗ trợ và khắc phục sự cố máy tính đảm bảo phục vụ công 

tác; từng bƣớc đƣa thông tin lên Website của Sở Tài chính. Đôn đốc các phòng thực 

hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh và của Giám đốc Sở giao chƣơng trình kế hoạch công tác năm 2018 của Sở Tài 

chính. Tham mƣu, đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin vào trong công tác quản 

lý nhƣ: Triển khai phần mềm quản lý tiền lƣơng; Bƣớc đầu khảo sát, xây dựng Kho 

thu chi dữ liệu ngân sách phục vụ công tác triển khai trong năm 2019. 

Thực hiện cấp mã số ĐVQHNS đã tiếp nhận và cấp: 152 mã số 

2.11. Công tác Văn phòng:  

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục 

đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả của Sở Tài chính; Kế hoạch điều chuyển vị trí công tác đối với công chức 

của Sở; Kế hoạch luân chuyển cán bộ của Sở. Xây dựng Đề án tinh giản biên chế và 
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sắp xếp tổ chức bộ máy, Kế hoạch biên chế của Sở Tài chính năm 2018 báo cáo Sở 

Nội vụ, UBND tỉnh phê duyệt. 

- Thực hiện Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý 

nhiệm kỳ 2015-2020, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 thuộc 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy quản lý báo cáo, trình Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy phê duyệt và 

rà soát quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính quản lý nhiệm kỳ 2015-

2020 và 2020-2025; đƣợc thông báo công khai cho ngƣời đƣợc quy hoạch và cho cán 

bộ, công chức của Sở biết để có hƣớng phấn đấu và kiểm tra giám sát.  

 - Trong năm 2018, phối hợp thực hiện quy trình báo cáo Ban Thƣờng vụ Tỉnh 

ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Sở, Giám đốc Sở Quyết định 

giao 02 Phó trƣởng phòng phụ trách; điều chuyển 02 vị trí công tác. Cử  04 công 

chức đi thi nâng ngạch lên chuyên viên chính;  tiếp nhận 02 công chức về Sở công 

tác; tuyển dụng mới 01 công chức thông qua thi tuyển; đăng ký thi tuyển công chức 

năm 2018 báo cáo Sở Nội vụ. 

- Thực hiện tốt việc giải quyết chế độ, chính sách đối với 02 cán bộ, công chức 

thuộc Sở Tài chính nghỉ hƣu theo quy định của Nhà nƣớc, từ 01/11/2018. Thực hiện 

chế độ nâng bậc lƣơng thƣờng xuyên, thâm niên vƣợt khung, thâm niên nghề Thanh 

tra năm 2018, nâng lƣơng trƣớc thời hạn của Sở theo đúng quy định. 

- Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức về cả 

lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới và chuyên môn nghiệp vụ. 

Tổ chức các lớp tập huấn: Luật quản lý sử dụng tài sản công, chế độ kế toán 

mới và triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ cho Chủ tài 

khoản và kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp công lập 280 ngƣời; cập nhật kiến 

thức năm 2018 cho 123 cán bộ, công chức Sở Tài chính và Phòng TC-KH các huyện, 

thành phố; tập huấn công tác Quản lý Vốn đầu 150 ngƣời; Bồi dƣỡng nghiệp vụ hỗ 

trợ quyết toán NSNN năm 2017 trên hệ thống TABMIS cho 44 ngƣời; bồi dƣỡng 

nâng cao kiến thức thực hành, khai thác trên hệ thống TABMIS cho 54 ngƣời cho 

công chức chuyên môn, nghiệp vụ Sở Tài chính, công chức Phòng Tài chính – Kế 

hoạch các huyện, thành phố. 

Triển khai thực hiện phát động và tổ chức các phòng trào thi đua của Sở Phát 

động có hiệu quả; thực hiện Sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thƣởng năm 2018 

đảm bảo theo đúng kế hoạch của Hội đồng Thi đua- Khen thƣởng tỉnh, Cụm thi đua 

đề ra. Thực hiện tốt công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công 

chức thuộc đối tƣợng phải kê khai theo đúng quy định về kê khai tài sản và thu nhập 

đạt 100%. 

II. Thực hiện công tác khác trong cơ quan: 

Cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, các Cấp 

uỷ Đảng, Lãnh đạo cơ quan đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong 
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cơ quan thực hiện tôt công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng, công tác hoạt động đoàn 

thể đối với toàn thể CBCC trong đơn vị, cụ thể: 

2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục: 

Tập thể Lãnh đạo Sở Tài chính, phối hợp với Đảng ủy Tài chính thƣờng xuyên 

quán triệt và phổ biến đầy đủ mọi chủ trƣơng, đƣờng lối, chỉ thị, Nghị quyết của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc đến cán bộ, đảng viên và quần chúng; Xây 

dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ƣơng (khóa XII), 

các Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (khóa  XVI); triển khai tuyên 

truyền thực hiện các văn bản của Trung ƣơng, của tỉnh về công tác thông tin đối 

ngoại; công tác biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2018; tuyên truyền kết quả 

chuyến thăm các đồng chí Lãnh đạo Đảng Nhà nƣớc Việt Nam thăm các nƣớc Trung 

Quốc, Hoa Kỳ, Nga...; chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng tiếp tục nghiên cứu, học 

tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tƣ Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng (khóa XII) “về xây dựng Đảng”, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, 

khuyết điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Giám đốc Sở Tài chính, Đảng 

ủy Tài chính chỉ ra năm 2017; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững 

mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong thực hiện đấu tranh 

chống quan liêu, tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng củng cố 

đoàn kết thống nhất trong Đảng, cơ quan và các tổ chức đoàn thể, đấu tranh chống tƣ 

tƣởng cơ hội, cục bộ bản vị; chống những luận điệu phản động và những thông tin sai 

trái, bịa đặt của các thế lực thù địch và phần tử xấu nhằm phá hại sự nghiệp cách 

mạng của Đảng và Nhà nƣớc ta. 

Sở Tài chính dƣới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Tài chính đã triển khai 

thực hiện các Kế hoạch của Đảng ủy, về thực hiện và kế hoạch Tuyên truyền thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình 

tiêu biểu trong học tập, làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 

2018. Tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác 

phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  Phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 

số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ 

tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Tài chính. Đảng ủy tổ chức 

sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 11 cá 

nhân đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh” vào dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 năm 2018.  

Lãnh đạo Sở đã phối hợp với Đảng ủy chỉ đạo đảng viên, cán bộ, công chức 

xây dựng kế hoạch tu dƣỡng, rèn luyện theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh năm 2018 đăng ký với cấp ủy, thủ trƣởng cơ quan, kết quả 100% đảng viên, 

cán bộ, công chức xây dựng kế hoạch đăng ký. 

Đảng ủy Tài chính ban hành Quyết định số 84-QĐ/ĐUTC ngày 28/5/2018 Quy 

định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức và ngƣời 
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lao động thuộc Đảng bộ Tài chính theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

Quy định số 86-QĐ/ĐUTC, ngày 21/6/2018 Về phong cách lãnh đạo của cấp ủy, lãnh 

đạo chính quyền; phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh và tổ chức chỉ đạo đảng viên, công chức, ngƣời lao động nghiêm túc 

triển khai thực hiện; 

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 

của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về trách nhiệm nêu gƣơng của cán bộ, đảng viên, 

nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ban Giám đốc phối hợp với Đảng ủy Tài 

chính tỉnh Lạng Sơn xây dựng ban hành Quyết định Quy định cụ thể hóa về trách 

nhiệm nêu gƣơng của cán bộ, đảng viên, nhất là các chức danh cán bộ chủ chốt của 

Lãnh đạo Sở Tài chính, Lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra, các Phòng chuyên môn 

thuộc Sở Tài chính; Ban hành Quy định số 49-QĐ/ĐUTC, ngày 12/7/2017 Về trách 

nhiệm nêu gƣơng của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tài chính thực 

hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

khóa XII gắn với học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết 

quả năm 2017 cán bộ, đảng viên công chức Sở Tài chính, nhất là cán bộ chủ chốt 

trong Ban Giám đốc, thực hiện tốt vai trò nêu gƣơng thực hiện Nghị quyết số 04-

NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về tăng cƣờng 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. 

2.2. Thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan, có ý thức xây dựng nếp sống 

văn hoá nơi công sở; Quy tắc ứng xử của công chức, lao động trong cơ quan cũng 

nhƣ ở khu dân cƣ nơi cƣ trú;  

2.3. Cơ quan luôn duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt 

động cơ quan, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện năm “Dân vận 

chính quyền” của Sở theo Kế hoạch số 56-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 

05/4/2018 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về phối hợp 

thực hiện giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 

2018 - “Năm dân vận chính quyền”; 

Trong năm Giám đốc Sở chỉ đạo ban hành Quy chế văn hóa công sở của Sở 

Tài chính; Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Sở, Quy chế làm việc của Ban 

chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế làm việc của cơ quan; đồng thời 

chỉ đạo xây dựng, kiểm tra, rà soát lại và tổ chức thực hiện các Quy chế: Quy chế 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh giao; Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy 

chế Nâng bậc lƣơng trƣớc thời hạn do lập thành tích xuất sắc; Quy chế luân chuyển, 

chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức các phòng thuộc Sở Tài chính; 

Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT; Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến; 

Quy tắc ứng xử của công chức, lao động Sở Tài chính; quy chế về quản lý sử dụng 

phần mền văn phòng điện tử eOffice của Sở; Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tài 
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chính tỉnh Lạng Sơn....  để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ 

quan. Các phòng, ban thuộc Sở đều xây dựng đƣợc chƣơng trình, kế hoạch công tác 

cụ thể, hàng tháng có báo cáo đánh giá kết quả công tác của tháng trƣớc, đề ra nhiệm 

vụ công tác của tháng sau. Hƣớng dẫn, kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo các cơ sở thuộc 

thẩm quyền. Trong năm 2018 cơ quan tổ chức Hội nghị công chức theo quy định; đã 

phát động các phong trào thi đua yêu nƣớc trong ngành, tổ chức ký kết giao ƣớc thi 

đua giữa chính quyền với Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu 

chiến binh. Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính, tài sản công theo quy định của 

Chính phủ và hƣớng dẫn của Bộ Tài chính. 

2.4. Cán bộ, công chức trong cơ quan tích cực tham gia quyên góp ủng hộ, xây 

dựng các quỹ: “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ Vì ngƣời nghèo”, “Quỹ Phòng chống 

lụt bão của tỉnh”, ...  tham gia các hoạt động tình nghĩa đối với các gia đình chính 

sách, gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn..., tổng số tiền quyên góp đƣợc trên 

100.000.000, đồng.  

Thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động, cảnh quan công sở luôn đƣợc đảm bảo 

vệ sinh sạch sẽ, thực hiện tốt phong trào Xanh - Sạch - Đẹp. Cán bộ, công chức có ý 

thức, nhiệt tình tham gia các hoạt động bảo vệ môi trƣờng xung quanh trụ sở cơ quan, 

nơi cƣ trú và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. 

3. Đánh giá chung. 

3.1. Những kết quả đạt đƣợc. 

Năm 2018 ngay từ đầu năm Sở Tài chính đã chủ động xây dựng kế hoạch công 

tác, quan tâm đồng đều đến tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

Nội dung trọng tâm là công tác tham mƣu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong 

công tác điều hành thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2018. Chủ động tham 

mƣu đề xuất những giải pháp triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo yêu cầu về thời 

gian, hiệu quả, chất lƣợng, chấp hành và thực hiện đầy đủ nghiêm túc sự lãnh đạo của 

UBND tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành về các mặt công tác chuyên môn của Bộ 

Tài chính theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp 

chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch và Dự toán ngân sách Nhà nƣớc năm 

2018 và các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về nhiệm vụ, 

mục tiêu năm 2018.  

Thực hiện tốt công tác thông tin thị trƣờng giá cả giữa các địa phƣơng, báo cáo 

đầy đủ, chính xác những thông tin giá cả về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh để nắm bắt và có biện pháp xử lý trong công tác điều hành quản lý 

kinh tế; thực hiện chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài 

chính, Bộ Công thƣơng và UBND tỉnh đã kiểm tra việc tuân thủ quy định về quản lý 

giá ở địa phƣơng, tăng cƣờng công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt việc 

thẩm định phƣơng án giá; đăng ký giá, kê khai giá. 

Ngành Tài chính đã chủ động tham mƣu giúp UBND tỉnh xây dựng và ban 

hành VBQPPL trình HĐND tỉnh theo chƣơng trình làm việc của UBND tỉnh năm 
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2018 liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách, giá cả, phí, lệ phí áp dụng thống 

nhất trên địa bàn toàn tỉnh; xây dựng cơ chế điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nƣớc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh. 

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành 

của ngành đƣợc quan tâm, trong năm 2018 tiếp tục thực. Giám đốc Sở Tài chính đã 

ban hành Quyết định chuyển đổi công bố hệ thống quản lý chất lƣợng tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2008, sang hệ thống quản lý chất lƣợng tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015, theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05/3/2014 của 

Thủ tƣớng Chính phủ. Thƣờng xuyên rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính coi 

đó là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. 

Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dƣỡng cán bộ đã đƣợc cấp ủy, Lãnh đạo Sở 

quan tâm đúng mức, nhằm không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, 

công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đƣợc giao. 

3.2. Những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. 

- Lĩnh vực công tác quản lý tài chính, ngân sách rộng, liên quan đến nhiều cấp, 

nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều cơ chế chính sách do vậy mặc dù đã cố gắng 

nhƣng chƣa toàn diện đƣợc hết trong các lĩnh vực, chuyên đề công việc, ảnh hƣởng 

đến thời gian hoàn thành một số nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh  

- Thu nội địa tuy tăng thêm qua các năm nhƣng chƣa tƣơng ứng với tiềm năng 

phát triển kinh tế của tỉnh; nguồn thu còn hạn chế và không ổn định. Công tác quản lý 

đối tƣợng thu thuế trên một số địa bàn vẫn còn hạn chế, còn thất thu cả về đối tƣợng 

và doanh số. Tổng thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn năm 2018 chƣa đạt dự toán giao, 

cụ thể tại các lĩnh vực: khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài; Thu từ khu vực 

công thƣơng nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân;  Thu tiền sử 

dụng đất; Thu thuế xuất, nhập khẩu. 

- Một số đơn vị dự toán ngân sách tỉnh và huyện, thành phố vẫn còn tình trạng 

chƣa chủ động phân bổ hết dự toán các chế độ, chính sách ngay từ đầu năm; việc giao 

nguồn thực hiện cải cách tiền lƣơng từ các khoản trích để lại trong nguồn thu sự 

nghiệp còn chƣa sát đúng với tiến độ và đánh giá khả năng thực hiện. 

- Việc tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ các đơn vị theo quy định trong công 

tác quản lý, sử dụng ngân sách cũng nhƣ việc triển khai mua sắm, quản lý, sử dụng  

tài sản công ở một số nội dung, lĩnh vực còn chƣa thực hiện đƣợc thƣờng xuyên, 

chƣa sâu, dẫn đến việc chậm phát hiện vi phạm, thiếu sót cần khắc phục; vẫn còn việc 

thiếu chặt chẽ, thiếu trách hiệm trong quản lý, sử dụng ngân sách tại một số ít cơ 

quan, đơn vị, gây thất thoát, lãng phí... Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của một 

nơi còn mang tính hình thức và thực hiện thiếu đồng bộ.  
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- Việc bố trí vốn xây dựng cơ bản để thực hiện kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu, kế hoạch thực hiện; chƣa nâng cao hiệu quả đầu tƣ theo 

quy định Luật đầu tƣ công, Luật xây dựng.  

- Công tác quản lý giá và công sản, doanh nghiệp: Đây là lĩnh vực có nhiều công 

việc tính chất đặc thù phức tạp, liên quan đến nhiều đối tƣợng: Nhà nƣớc, doanh 

nghiệp, ngƣời dân; nhiều cách xác định, chính sách phải vận dụng; thời gian xác minh, 

tổng hợp thông tin đa chiều, do vậy một số ít công việc, nhiệm vụ còn chƣa đảm bảo 

về tiến độ thời gian và chất lƣợng tham mƣu.  

 II- PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019: 

 1.1. Nhiệm vụ chuyên môn 

1.1. Thực hiện phân bổ, giao, quản lý, điều hành thực hiện dự toán ngân sách 

nhà nƣớc năm 2019 theo đúng Quyết định, Thông tƣ của Bộ trƣởng Bộ Tài chính, 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về giao dự 

toán thu, chi ngân sách nhà nƣớc năm 2019. Chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều 

hành thu chi ngân sách; cơ cấu lại các khoản thu, chi ngân sách nhà nƣớc; siết chặt kỷ 

luật, kỷ cƣơng về tài chính ngân sách ở tất cả các cấp, ngành; cân đối thu - chi, khai 

thác tối đa nguồn thu; kiểm soát chặt chẽ giá cả hàng hóa.  

1.2. Phối hợp tổ chức thu ngân sách nhà nƣớc theo đúng Luật Ngân sách nhà 

nƣớc, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nƣớc; Rà soát, xác định 

các nguồn thu mới, tạo nguồn thu vững chắc; ngay từ đầu năm phải xác định rõ khả 

năng, những khó khăn, vƣớng mắc của từng sắc thuế, loại thuế, địa bàn thu để có giải 

pháp thu phù hợp; đẩy mạnh công tác rà soát quỹ đất để đấu giá các lô đất đủ điều 

kiện; quản lý chặt chẽ các khoản thu sự nghiệp, phấn đấu đạt và vƣợt dự toán thu 

NSNN. 

1.3. Điều hành chi ngân sách nhà nƣớc theo dự toán đƣợc giao. Tăng cƣờng kỷ 

luật tài chính, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức quy định, trong phạm vi dự toán đƣợc giao, đảm bảo thực 

hiện các chính sách an sinh xã hội và các khoản chi cho con ngƣời. Hạn chế tạm ứng 

ngân sách và chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau.  

Thành lập Quỹ phát triển đất của tỉnh để chủ động trong công tác giải phóng 

mặt bằng, tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tƣ và tăng thu ngân sách. Thực hiện các 

nhiệm vụ chi ngân sách chi tiết từng lĩnh vực theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nƣớc, đảm bảo ƣu tiên bố trí đủ kinh phí thực hiện các dự án, nhiệm vụ đã cam kết, 

chế độ chính sách đã ban hành. Từng bƣớc cơ cấu lại chi ngân sách nhà nƣớc, xây 

dựng định mức chi phù hợp với điều kiện thực tế từng cơ quan, đơn vị; bố trí tỷ lệ chi 

đầu tƣ hợp lý, giảm chi thƣờng xuyên nhƣng vẫn đảm bảo các khoản chi cho con ngƣời 

và các chính sách an sinh xã hội.  

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm toán, quyết định xử lý sau 
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thanh tra. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nƣớc, bảo đảm đúng 

dự toán đƣợc giao. Thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thƣờng xuyên; sắp xếp 

các nhiệm vụ chi chƣa thực sự cần thiết, giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội 

thảo, khánh tiết; đi nghiên cứu, khảo sát ở nƣớc ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang 

thiết bị chặt chẽ, đúng quy định. Không ban hành các chính sách, chế độ mới làm 

tăng chi ngân sách nhà nƣớc khi chƣa có nguồn bảo đảm. Đẩy mạnh cải cách hành 

chính, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thu, chi ngân sách nhà 

nƣớc; thực hiện mua sắm, sửa chữa tài sản theo đúng quy trình và định mức quy định; 

Tăng cƣờng thực hiện công khai ngân sách nhà nƣớc theo đúng quy định của Luật 

Ngân sách nhà nƣớc. 

Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách đã bố trí dự toán ở các cấp ngân 

sách theo đúng quy định để chủ động ứng phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và 

những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán. Tăng cƣờng kiểm tra, 

giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách. 

1.4. Thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay; ƣu tiên bố trí từ 

nguồn vốn vƣợt thu ngân sách hàng năm (thu nội địa, thu phí) và một phần từ nguồn 

xây dựng cơ bản tập trung, nguồn thu tiền sử dụng đất để hoàn trả các khoản ngân 

sách tỉnh còn nợ theo đúng cam kết; đồng thời xây dựng kế hoạch xử lý nợ xây dựng 

cơ bản đến năm 2020 và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phƣơng theo kế hoạch. 

1.5. Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của 

Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.  

1.6. Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án tự chủ đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn 

vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công theo 

đúng lộ trình đã đề ra tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính 

phủ. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện lộ trình giá dịch vụ 

công làm cơ sở để giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công. Từng bƣớc chuyển 

phƣơng thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nƣớc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang 

cơ chế đặt hàng; đồng thời, nhà nƣớc có chính sách hỗ trợ cho các đối tƣợng chính 

sách khi điều chỉnh tăng giá dịch vụ công. Thực hiện giảm dự toán các khoản chi 

đƣợc kết cấu trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tƣ số 39/2018/TT-

BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hƣớng dẫn áp 

dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trƣờng 

hợp. Đẩy mạnh đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khoá XII).  
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1.7. Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lƣơng, yêu cầu các sở, 

ngành, đơn vị sử dụng ngân sách, các cấp ngân sách sắp xếp lại các khoản chi trong 

phạm vi dự toán năm 2019 đƣợc giao, triệt để tiết kiệm chi tiêu, cắt giảm các khoản 

chi không cần thiết, lãng phí,... và phấn đấu tăng nguồn thu sự nghiệp để tự đảm bảo 

nguồn điều chỉnh tăng lƣơng của cơ quan, đơn vị mình theo quy định của Chính phủ.  

Dự toán năm 2019, mức lƣơng cơ sở đƣợc thực hiện theo mức 1,39 triệu 

đồng/tháng (đã tính đủ 12 tháng). Từ ngày 01/7/2019 mức lƣơng cơ sở đƣợc điều 

chỉnh tăng từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng. Nguồn cải cách tiền 

lƣơng năm 2019 thực hiện theo Thông tƣ hƣớng dẫn của Bộ Tài chính. 

1.8. Tăng cƣờng triển khai tốt các giải pháp về hoạt động của Quỹ Đầu tƣ phát 

triển, chính sách “Chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng 

thƣơng mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020” 

góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp và các chủ đầu tƣ, từng bƣớc 

thúc đẩy đầu tƣ phát triển. Bố trí nguồn kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất để bổ 

sung vốn cho Quỹ Đầu tƣ phát triển đảm bảo đúng quy định.  

1.9. Rà soát, cơ cấu lại các nguồn kinh phí thực hiện các chế độ chính sách do 

tỉnh ban hành. Quan tâm cân đối bố trí nguồn vốn đến các chính sách do HĐND tỉnh 

ban hành, nhất là các chính sách ƣu đãi và hỗ trợ đầu tƣ, chính sách đặc thù khuyến 

khích đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn, chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 

các chính sách khác trên địa bàn tỉnh. 

1.10. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chƣơng trình Kế hoạch công tác 

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực của Sở Tài chính đƣợc giao năm 2019. 

Chủ động tham mƣu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các các văn bản 

QPPL của tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính, giá cả, phí, lệ phí năm 2019. Xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Sở theo Quyết định 

phê duyệt của UBND tỉnh. 

1.11. Phối hợp tham mƣu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch 

của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

và dự toán ngân sách Nhà nƣớc năm 2019. 

1.12. Thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo giá về Cục quản lý giá - Bộ Tài 

chính, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh để kịp thời nắm bắt và có 

biện pháp xử lý trong điều hành quản lý kinh tế. 

1.13. Thƣờng xuyên đôn đốc các chủ đầu tƣ thực hiện thực hiện tốt công tác 

quyết toán vốn đầu tƣ dự án hoàn thành, đảm bảo đúng trình tự, nội dung theo quy 

định của Bộ Tài chính. Công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án đầu tƣ xây 

dựng cơ bản hoàn thành đảm bảo đúng quy trình, đúng chế độ và đảm bảo thời gian 

quy định; 

1.14.Tổng hợp báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của 

các doanh nghiệp, tổng hợp báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN báo cáo 
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Bộ Tài chính theo quy định; Rà soát và đề xuất những biện pháp hỗ trợ và xử lý tài 

chính cho các doanh nghiệp nhằm từng bƣớc tháo gỡ khó khăn, làm lành mạnh hóa 

tình hình tài chính của DNNN; Tiếp tục tham gia công tác sắp xếp, chuyển đổi doanh 

nghiệp theo kế hoạch của tỉnh; 

1.15. Kiểm tra đôn đốc, xử lý các công việc tồn tại sau thanh tra; triển khai kế 

hoạch thanh tra năm 2019 theo Kế hoạch đã đƣợc duyệt, phấn đấu thực hiện tốt theo 

quy định của Luật Thanh tra chấp hành đảm bảo thời gian quy định, góp phần thực 

hiện công tác phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng 

cƣờng kỷ cƣơng pháp luật về công tác quản lý tài chính; thực hiện tiếp nhận giải 

quyết Khiếu nại, Tố cáo của công dân theo thẩm quyền quy định của Luật Kiếu nại, 

Luật Tố cáo; 

2. Công tác cải cách hành chính 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính; Kế hoạch hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch rà soát đánh giá TTHC;  Kế hoạch triển 

khai công tác tƣ pháp; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; Kế hoạch triển khai 

công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Tài chính năm 2019, theo Kế hoạch của 

UBND tỉnh; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, ngày 

pháp luật;....Nâng cao chất lƣợng việc áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu 

chuẩn TCVN ISO 9001:2015; trong đó ban hành mới và sửa đổi, bổ sung các quy 

trình áp dụng cho phù hợp. 

3. Các nhiệm vụ khác. 

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND 

ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng hành 

chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp của Sở Tài 

chính; Công văn số 1310/UBND-NC, ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v 

thực hiện chủ đề năm 2019 về kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính. 

- Tăng cƣờng công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công tác đánh giá cán bộ, công 

chức, rà soát , bổ sung quy hoạch cán bộ, thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại cán bộ đảm bảo theo theo tiêu chuẩn, đúng quy trình, đúng phân cấp quản lý cán 

bộ, đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, công chức. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách 

đối với cán bộ, công chức của Sở theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác 

thi đua khen thƣởng năm 2019 của ngành. Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các Quyết 

định quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Sở; các Quy 

chế, Quy định của cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ,... cho phù hợp với tình hình thực 

tế của Sở Tài chính; 

- Bám sát nội dung Phát động phong trào thi đua yêu nƣớc của UBND tỉnh, 

Cụm thi đua các cơ quan Tham mƣu tổng hợp. Phát động phong trào thi đua yêu 

nƣớc phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính trong 

năm 2019. Thực hiện tốt công tác đăng ký, ký giao ƣớc thi đua trong Cụm và các 
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phòng chuyên môn trong cơ quan, thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo đối với 

các ngành chức năng đảm báo chất lƣợng đúng thời gian quy định. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo kế 

hoạch của Đảng ủy Tài chính, chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trong Nhân 

dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”, thực hiện Quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của Đảng uỷ 

đã đề ra. 

 - Thƣờng xuyên phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể phát động các phong 

trào thi đua, phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT, tham gia công tác đóng góp ủng hộ 

các quỹ từ thiện sát thực với nhiệm vụ chính trị của ngành. 

-  Phấn đấu là cơ quan giữ vững các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh, 

cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hoá, an toàn. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nghiệm vụ công tác của Sở năm 2018 và 

phƣơng hƣớng nhiệm vụ trong tâm của ngành năm 2019./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (Báo cáo);  

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính; 

- Các Phòng; Thanh tra;Văn phòng; 

- Tổ công tác; 

-  Lƣu VT.  
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