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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 1429/TB-GĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                         Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 4 năm 2020 

 

THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc phân công các phòng đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo đánh 

giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020;  

đề xuất phương án xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Văn bản số 2267/UBND-TH ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh  

về việc rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai 

đoạn 2017-2020, đề xuất phương án xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025; 

Để kịp thời triển khai thực hiện nội dung trên theo yêu cầu của UBND tỉnh, Ban 

Giám đốc Sở giao trách nhiệm các phòng thực hiện các nội dung như sau: 

1. Các phòng HCSN, TCDN, TCĐT, NSHX:  

- Theo lĩnh vực quản lý, các phòng chủ động đôn đốc, hướng dẫn các đơn 

vị được giao nhiệm vụ chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính 

sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020 (theo Đề cương báo cáo và các Phụ lục tổng 

hợp đính kèm); đề xuất phương án xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025; 

gửi Sở Tài chính trước ngày 20/5/2020. 

- Chịu trách nhiệm tổng hợp kết quả, báo cáo tình hình thực hiện các cơ 

chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020, phương án xây dựng chính sách 

giai đoạn 2021-2025 đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

phù hợp với điều kiện thực tế, khả năng cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 

2021-2025; báo cáo Ban Giám đốc và gửi phòng Ngân sách trước ngày 

05/6/2020. 

- Trong quá trình thực hiện, các phòng có quan điểm, định hướng đối với 

các chính sách cụ thể theo lĩnh vực quản lý, thống nhất với các đơn vị được giao 

nhiệm vụ chủ trì đối với các nội dung, kiến nghị, đề xuất; báo cáo, xin ý kiến 

Lãnh đạo Sở phụ trách mảng và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về nội 

dung, số liệu, chất lượng báo cáo và phương án đề xuất xây dựng chính sách 

trong giai đoạn tới. 

(Danh mục các đề án chính sách; Đề cương báo cáo đánh giá và hệ thống 

Phụ lục chi tiết được gửi trên Phần mềm quản lý văn bản và HSCV) 

2. Phòng Ngân sách: 

Ngoài việc đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp cụ thể các chính sách do phòng 

phụ trách; Phòng Ngân sách chủ trì, phối hợp với các phòng tổng hợp chung, báo 

cáo tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020, đề 

xuất phương án xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025 phù hợp với khả năng 

cân đối ngân sách địa phương và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

tham mưu Ban Giám đốc báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2020. 
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3. Văn phòng Sở: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai 

thực hiện các nội dung đảm bảo tiến độ nêu trên. 

Đây là nội dung hết sức quan trọng, Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung 

thực hiện kịp thời./. 

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

- Các phòng: VP, HCSN, TCĐT, TCDN, NSHX, NS; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Văn Trọng 
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