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 Thực hiện Chương trình khung số 20/CTr-UBND ngày 20/01/2020 của 

UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2020; Sở Tài chính báo cáo tiến độ thực hiện đến tháng 9/2020 như sau: 

 Sở Tài chính còn 03 nhiệm vụ đang tiếp tục triển khai thực hiện với tiến độ 

như sau: 

 Về Rà soát, đánh giá các cơ chế chính sách giai đoạn 2017-2020; phương 

án xây dựng các cơ chế chính sách giai đoạn 2021-2025: Đã tham mưu Văn bản 

số 2698/STC-NS ngày 20/7/2020 báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện rà soát, 

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

và đề xuất phương án xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025; Các phòng 

chuyên môn thuộc Sở đã tổ chức họp thảo luận thống nhất với  các ngành; dự kiến 

sẽ tổng hợp trình đề nghị UBND tỉnh thống nhất hoàn thành nội dung trong tháng 

10/2020 theo Chương trình khung của tỉnh. 

02 nhiệm vụ còn lại đã đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện: 

 - Tham mưu Quy định 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 

2021-2025; Định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 

2021: đã đề nghị sẽ thực hiện trong năm 2021. 

 - Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về phí, lệ phí: Đã đề nghị điều chỉnh thời 

gian trình tại kỳ họp giữa năm 2020 (Trình vào kỳ họp cuối năm). 
  

 

 Vậy, Sở Tài chính gửi UBND tỉnh xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên;     

- Ban Giám đốc (b/c); 

- Các phòng thuộc Sở;                                                                                             

- Lưu: VT, VP.     
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