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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 4314/TB-BGĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 10 năm 2018 

 

THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 
 

 
 

Thực hiện Văn bản số 6628/UBND-TH1 ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh 

về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII; Để kịp thời 

hoàn thành các nội dung được UBND tỉnh giao chuẩn bị,Ban Giám đốc Sở yêu 

cầu Trưởng các phòng thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Các phòng NS, HCSN, Giá CS chủ trì, phối hợp với các phòng liên 

quan chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực phòng mình phụ trách; hoàn thành, 

tham mưu Ban Giám đốc để kịp thời báo cáoUBND tỉnh đảm bảo đầy đủ nội 

dung và thời gian cụ thể được quy định tại Văn bản số 6628/UBND-TH1 ngày 

24/10/2018 của UBND tỉnh; các nội dung được phân công như sau: 

a) Phòng Ngân sách chuẩn bị các nội dung:  

- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch tài chính giai đoạn 2016-

2018. 

- Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và dự 

toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019. 

- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

28/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn 

thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu 

giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường 

xuyên ngân sách địa phương năm 2017. 

b) Phòng HCSN chuẩn bị các nội dung: 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 

số 66/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về quy định chế dộ, 

chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh 

Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2025. 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ công chức, viên chức. 

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi cho hoạt động 

tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhiđồng 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

c) Phòng Giá CS chuẩn bị nội dung:Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy 

định phân cấp quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 
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2. Đối với các nội dung chuẩn bị tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII 

do các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan đề nghị phối hợp thực hiện; yêu 

cầu các phòng liên quan theo lĩnh vực quản lý chủ động soát xét, báo cáo Ban 

Giám đốc Sở để phối hợp triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. 

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, thường xuyên đôn đốc các phòng triển 

khai thực hiện nội dung trên. 

Đề nghị các Trưởng phòng triển khai thực hiện kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Giám đốc,các PGĐ Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng: VP, NSHX,HCSN, TCĐT,  

Giá, TCDN, NS; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Đồng 
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