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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 899 /STC-VP

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 3 năm 2019

V/v báo cáo thực hiện chương
trình khung UBND tỉnh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện Chương trình khung số 11/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của
UBND tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2019; căn cứ vào các nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính báo cáo tình hình triển
khai và tiến độ thực hiện như sau:
- Sở Tài chính đã ban hành thông báo số 176/TB-GĐ ngày 11/01/2019 về
việc xây dựng chương trình khung công tác năm 2019 của Sở Tài chính; sau khi
có chương trình khung số 11/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh, Ban
Giám đốc đã chỉ đạo các phòng rà soát, đánh giá và bổ sung các nội dung thực
hiện theo chương trình khung của UBND tỉnh và ban hành vào ngày 31/01/2019.
- Ban hành thông báo số 799/TB-GĐ ngày 18/3/2019 đôn đốc thực hiện
nhiệm vụ theo chương trình khung; yêu cầu các phòng báo cáo tiến độ thực hiện
khung nhiệm vụ UBND tỉnh theo tháng, quý và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh
theo yêu cầu. Tiến độ thực hiện như sau:
+ Nhiệm vụ Tham mưu quy định về trình tự, hồ sơ thủ tục hướng dẫn thực
hiện hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết số 123/2018/NQ- HĐND của HĐND tỉnh
về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế
xây dựng nông thôn mới, đô thị Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020: Đã chủ trì, phối
hợp các ngành, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện (Văn bản số 792/STC-NSHX
ngày 18/3/2019 về việc ban hành quyết định quy định hướng dẫn về trình tự, hồ
sơ thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND
tỉnh).
+ Nhiệm vụ Hướng dẫn tài chính khi hợp nhất, sáp nhập các đơn vị theo
Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, BCH Trung ương Đảng
khóa XII: Đã ban hành Văn bản hướng dẫn số 4114/STC-HCSN ngày 15 tháng 10
năm 2018 (Khi đang dự thảo Chương trình khung của UBND tỉnh).
Các nhiệm vụ còn lại theo chương trình khung vẫn đang tiếp tục triển khai
thực hiện. Vậy, Sở Tài chính gửi UBND tỉnh xem xét, tổng hợp./.
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