
TT Các nhiệm vụ trọng tâm Kết quả đầu ra
Cơ quan 

chủ trì
Cơ quan phối hợp

Thời gian thực 

hiện

Kinh phí dự 

kiến ( triệu 

đồng)

1

Tham mưu ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm 

vụ chi các cấp ngân sách, tỷ lệ phân trăm (%) phân chia 

nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022-2025; 

định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương 

năm 2022.

Văn bản tham mưu; 
Sở Tài 

chính

Các sở, ngành, đơn vị, 

UBND các huyện, thị xã, 

thành phố

Từ tháng 7/2021 

đến tháng 

12/2021

5

2
Tiếp tục triển khai thực hiện việc đổi mới, hoàn cơ chế 

quản lý vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp

Văn bản đôn đốc thực 

hiện; Báo cáo kết quả 

thực hiện

Sở Tài 

chính

Các doanh nghiệp nhà 

nước

Từ tháng 1/2021 

đến tháng 

12/2021

5

3
Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành 

chính

Văn bản đôn đốc thực 

hiện; Báo cáo kết quả 

thực hiện

Sở Tài 

chính

Các cơ quan quản lý 

hành chính

Quý I, Quý IV 

năm 2021
5

4

Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tự chủ đối với các đơn vị 

sự nghiệp công lập; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối 

với tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

Văn bản đôn đốc thực 

hiện; Báo cáo kết quả 

thực hiện

Sở Tài 

chính

Các sở, ngành, đơn vị, 

UBND các huyện, thị xã, 

thành phố

Từ tháng 1/2021 

đến tháng 

12/2021

5

5

Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định 

tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính 

phủ

Văn bản đôn đốc thực 

hiện; 

Sở Tài 

chính

Các ngành, đơn vị liên 

quan

Từ tháng 1/2021 

đến tháng 

12/2021

5

6

Đôn đốc các địa phương, đơn vị giải ngân kịp thời kinh phí 

thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định; thực hiện 

nghiêm các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà 

nước về tài chính ngân sách

Văn bản đôn đốc thực 

hiện; 

Sở Tài 

chính

Các sở, ngành, đơn vị, 

UBND các huyện, thị xã, 

thành phố

Từ tháng 1/2021 

đến tháng 

12/2021

5

Tổng cộng 30

                    Ngày 02 tháng 12 năm 2020

      SỞ TÀI CHÍNH

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Kế hoạch số: 4627/KH-STC ngày 02 /12/2020 của Sở Tài chính)
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