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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 832/TB-GĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                         Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 3 năm 2020 

 
THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc phân công góp ý các nội dung chuẩn bị việc 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 

 

Để chuẩn bị các nội dung cho công tác 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; kịp thời báo cáo UBND tỉnh theo Chương trình triển khai nhiệm vụ 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Ban Giám đốc Sở giao trách 

nhiệm các phòng liên quan như sau: 

1. Phòng HCSN, TCDN, TCĐT, NSHX: Rà soát, tham gia ý kiến cụ thể 

bằng Văn bản, gửi về phòng Ngân sách trước ngày 19/3/2020 đối với nội dung 

như sau: 

- Danh mục các đề án, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; thông tin 

về Văn bản quy định các chính sách; nội dung, tiêu chí tổng hợp các cơ chế 

chính sách tại các Phụ lục chi tiết (trường hợp còn thiếu, đề nghị các phòng bổ 

sung để triển khai thực hiện). 

- Dự thảo Đề cương báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các đề án, chính 

sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; phương án xây dựng các cơ chế chính sách 

giai đoạn 2021-2025. 

- Phương án dự kiến phân công các Sở, ban, ngành, đơn vị chịu trách 

nhiệm chủ trì tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các đề án, chính 

sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; phương án xây dựng các cơ chế chính sách 

giai đoạn 2021-2025. 

- Phương án dự kiến phân công các phòng thuộc Sở theo lĩnh vực phụ 

trách chủ trì đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp các Sở, ban, ngành, đơn vị được phân 

công đánh giá kết quả thực hiện các đề án chính sách, phương án xây dựng các 

cơ chế chính sách giai đoạn 2021-2025; đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp, 

báo cáo kết quả gửi phòng Ngân sách để tổng hợp chung. 

(Dự thảo 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: Chủ trì, phối hợp với các phòng nêu trên, hoàn thiện 

các nội dung, tham mưu Ban Giám đốc trước ngày 27/3/2020 để kịp thời báo 

cáo UBND tỉnh xem xét, ban hành Văn bản về việc đánh giá các cơ chế chính 

sách giai đoạn 2017-2020; phương án xây dựng các cơ chế chính sách giai đoạn 

2021-2025. 
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3. Giao Văn phòng Sở 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 báo cáo); 

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

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Văn Trọng 
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