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V/v chuẩn bị sơ kết công tác Tài 

chính - ngân sách 6 tháng đầu năm  

Hà Tĩnh, ngày  21  tháng 6 năm 2021 

 
 

    

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng thuộc Sở; 

- Giám đốc Trung tâm TV&DVTCC. 
 

 Để có cơ sở tổng hợp, đánh giá sơ kết công tác quản lý Tài chính - Ngân 

sách 6 tháng đầu năm; Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng Sở, Giám đốc 

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

 1. Tổng hợp báo cáo cụ thể những việc đã làm được, chưa làm được trong 

6 tháng đầu năm; các tồn tại, vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân đối với các 

nhiệm vụ chưa làm được, đề xuất, kiến nghị cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp để 

thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

 2. Ngoài báo cáo nêu trên, yêu cầu báo cáo thêm: 

 - Báo cáo tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình khung theo 

thông báo số 872/TB-BGĐ ngày 18/3/2021 của Giám đốc Sở. 

 - Phòng Ngân sách: Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Tình hình rà soát, đánh giá các 

cơ chế chính sách của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, đề xuất xây dựng chính sách 

giai đoạn 2021 - 2025. 

 - Phòng Ngân sách huyện xã: Báo cáo đánh giá tình hình quản lý Tài 

chính - Ngân sách khối huyện xã 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng 

cuối năm 2021. Trong đó, nêu rõ các tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý 

Tài chính - Ngân sách hiện nay tại các cấp huyện xã. 

 3. Thời gian báo cáo về Văn phòng Sở trước ngày 25/6/2021; giao văn 

phòng Sở tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc trước ngày 06/7/2021. 
 

  Đề nghị Trưởng các phòng, Giám đốc trung tâm TV&DVTCC nghiêm túc 

tổ chức thực hiện kịp thời./. 
 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;   

- Ban Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, VP. 
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Trịnh Văn Ngọc 
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