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THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận số 20-KL/TU  

ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
 

Thực hiện Văn bản số 3990/UBND-TH5 ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Kết luận số 20-KL/TU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh, Giám đốc Sở: 

1. Yêu cầu Trưởng các phòng NSHX, TCĐT, NS và Giá CS theo lĩnh vực 

quản lý và nhiệm vụ được phân công tại Văn bản số 3990/UBND-TH5 ngày 

24/6/2021 của UBND tỉnh, kịp thời tham mưu để hướng dẫn, trả lời hoặc giải 

quyết các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh theo Kết luận 

số 20-KL/TU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo yêu cầu của 

UBND tỉnh tại Văn bản nêu trên; cụ thể như sau: 

1.1. Đối với các nhiệm vụ UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì thực hiện, 

giao: 

a) Phòng Ngân sách huyện xã chủ trì, phối hợp với phòng Ngân sách tham 

mưu xử lý các đề xuất: 

- Đề nghị xem xét giao tăng nguồn bổ sung cân đối cho ngân sách thị xã Kỳ 

Anh đồng thời điều chỉnh tăng tỷ lệ điều tiết các sắc thuế, đặc biệt là tiền sử 

dụng đất. Xem xét hỗ trợ thị xã Kỳ Anh phần hụt thu giai đoạn 2015-2020 từ 

nguồn tăng thu, tiết kiệm chi của Ngân sách tỉnh. 

- Đề nghị tỉnh sớm có cơ chế chính sách đặc thù đối với thị xã Kỳ Anh 

(được xác định trong chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX), có cơ chế trích tỷ lệ % số thu ngân sách tỉnh hằng năm trên địa 

bàn thị xã để hỗ trợ tái đầu tư hạ tầng và thực hiện các chính sách đảm bảo an 

sinh xã hội. 

- Đề nghị UBND tỉnh tham mưu HĐND tỉnh ban hành cơ chế chính sách 

hỗ trợ xây dựng các tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh (giống với lĩnh 

vực xây dựng nông thôn mới). 

b) Phòng Giá Công sản tham mưu xử lý đề xuất: Xem xét việc bổ sung xe ô 

tô phục vụ công tác của Hội đồng Bồi thường - Hỗ trợ - Tái định cư thị xã Kỳ 

Anh do đặc thù là địa bàn trọng điểm. 

c) Phòng Tài chính đầu tư chủ trì, phối hợp phòng Ngân sách huyện xã 

tham mưu xử lý đề xuất: Về kinh phí bồi thường, hỗ trợ phần đất xứ đồng Sác 

Trìm thuộc dự án di dời thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi. 

1.2. Đối với đề xuất “Bồi thường, GPMB phần mở rộng đường Trục ngang 

Khu đô thị Trung tâm - Khu du lịch Kỳ Ninh đoạn qua thôn Tân Thắng, xã Kỳ 

Ninh”, giao phòng Giá Công sản: 
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- Chủ trì, phối hợp với phòng Ngân sách, Tài chính đầu tư tham mưu thực 

hiện các nội dung do Sở Tài chính chủ trì. 

- Phối hợp tham mưu các nội dung do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì. 

1.3. Đối với đề xuất “Chuyển nguồn kinh phí 1,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ 

khắc phục mưa lũ tháng 10/2020 tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 

08/01/2021 để thị xã thực hiện sửa chữa, cải tạo tuyến đường từ QL1A vào bến 

neo đậu tàu thuyền Kỳ Phương hiện nay đã hư hỏng nặng sau đợt mưu lũ tháng 

10/2020”: Phòng Ngân sách huyện xã phối hợp tham mưu theo yêu cầu của Ban 

Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh (đơn vị chủ trì). 

Yêu cầu các phòng được giao chủ trì: Tập trung nghiên cứu, kịp thời 

tham mưu Văn bản hướng dẫn, trả lời Ban Thường vụ Thị ủy Kỳ Anh theo 

các nội dung đề xuất nêu trên trước ngày 15/7/2021 (đồng thời, gửi phòng 

Ngân sách huyện xã để tổng hợp). Trường hợp vướng mắc, vượt thẩm quyền, 

tham mưu phương án xử lý báo cáo UBND tỉnh (hoặc cấp có thẩm quyền) xem 

xét, giải quyết theo quy định. 

2. Yêu cầu phòng Ngân sách huyện xã phối hợp với các phòng được giao 

chủ trì: Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 

30/7/2021 và định kỳ từ ngày 20-25 hàng tháng tiếp tục bổ sung kết quả thực 

hiện gắn với lộ trình giải quyết các tồn đọng chưa được xử lý dứt điểm để 

UBND tỉnh báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

3. Đề nghị các Đ/c Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các phòng chủ 

động phối hợp để triển khai, đảm bảo tiến độ, nội dung và chất lượng tham mưu. 

Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân 

công, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Giao Văn phòng sở theo dõi, 

đôn đốc các phòng triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để chỉ đạo); 

- Các phòng NSHX, NS, GCS, TCĐT và Văn phòng; 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

  

 

  
  
 

 

 

 
 

Trịnh Văn Ngọc 
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