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THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ
V/v Phân công tổng hợp, báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra Bộ Tài chính
Thực hiện Văn bản số 6585/BTC-NSNN ngày 10/6/2019 của Bộ Tài chính
về kế hoạch kiểm tra và nắm tình hình ngân sách (Có bản sao kèm theo); trên cơ
sở kế hoạch kiểm tra và nội dung yêu cầu của Đoàn kiểm tra Bộ Tài chính về
việc đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018 và triển khai
thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Để kịp thời tổng hợp, báo cáo
phục vụ Đoàn kiểm tra, Ban Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng khẩn
trương thực hiện các nội dung sau:
1. Các phòng NS, NSHX, HCSN, TCĐT, TCDN:
- Trên cơ sở nội dung đề cương theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, các
phòng chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo các tài liệu, số liệu và đánh giá tình
hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, các chế độ, chính sách từ năm
2018 trở về trước và dự toán năm 2019 thuộc lĩnh vực phòng mình phụ trách,
trong đó: Nêu rõ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) và kiến nghị, đề xuất các
giải pháp khắc phục (Chi tiết theo đề cương đính kèm); đồng thời, gửi báo cáo về
phòng Ngân sách trƣớc ngày 15/6/2019 để tổng hợp chung, tham mưu Ban
Giám đốc báo cáo Đoàn kiểm tra.
- Giao phòng Hành Chính sự nghiệp liên hệ, khâu nối với các Sở, ngành
liên quan theo chủ đề kiểm tra để sắp xếp lịch làm việc với Đoàn kiểm tra, cụ
thể: Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh về các chính sách bảo hiểm y tế; Sở Giáo dục
và Đào tạo về các chính sách đối với học sinh, giáo viên; Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội về chính sách bảo trợ xã hội, tiền điện hộ nghèo; Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn về chính sách hỗ trợ ngư dân; các Sở, ngành khác theo
yêu cầu bổ sung của Đoàn kiểm tra (nếu có);
- Giao phòng Ngân sách huyện xã soát xét, tham mưu Ban Giám đốc lựa
chọn một huyện để làm việc với Đoàn kiểm tra.
2. Giao phòng Ngân sách chủ trì, phối hợp các phòng tổng hợp chung, báo
cáo Ban Giám đốc trƣớc ngày 19/6/2019.
3. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các phòng triển khai đúng thời
gian quy định; sắp xếp, bố trí phòng họp, chỗ ăn nghỉ và xe đưa đón phục vụ
đoàn kiểm tra.
Yêu cầu Trưởng các phòng nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời./.
Nơi nhận:
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để chỉ đạo);
- Các phòng: HCSN, NSHX, TCĐT, TCDN, NS, VP;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
(đã ký)

Hà Văn Trọng

ĐỀ CƢƠNG
Kế hoạch kiểm tra thƣờng xuyên và nắm tình hình thực hiện các nhiệm vụ
tài chính - ngân sách, các chính sách, chế độ chi thƣờng xuyên ở địa phƣơng
năm 2018 và dự toán năm 2019
(Kèm theo Thông báo số 2093/TB-BGĐ ngày 12/6/2019 của Ban Giám đốc)

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018.
1. Kết quả thực hiện thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 2018.
- Kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước, thu NSĐP năm 2018.
- Kết quả thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2018.
2. Tình hình thực hiện các chính sách, chế độ chi thường xuyên, trọng tâm
là các chính sách có kinh phí thực hiện lớn như:
a) Chính sách cải cách tiền lương (Nhu cầu, nguồn NSĐP, NSTW bổ sung
mục tiêu).
b) Chính sách chi an sinh xã hội: Rà soát, tổng hợp số liệu quyết toán chi
các chính sách an sinh xã hội năm 2017 (và các năm trở về trước nếu chưa quyết
toán), tình hình thực hiện các chính sách năm 2018; các chế độ chính sách còn
tạm ứng, chưa quyết toán, nguyên nhân, như:
- Chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng được NSTW hỗ trợ.
- Chính sách Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và bảo trợ xã hội
theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, số 13/2010/NĐ-CP, số 136/2013/NĐ-CP của
Chính phủ.
- Chính sách hỗ trợ học sinh và trường bán trú ở vùng đặc biệt khó khăn
theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
- Chính sách miễn giảm học phí, chi phí học tập theo Nghị định số
74/2013/NĐ-CP và Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
- Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi và chính sách với giáo
viên dạy lớp ghép theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
- Chính sách hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ.
…v.v…
c) Việc triển khai, chi trả các chính sách giảm nghèo, chính sách an sinh
xã hội theo chuẩn nghèo đa chiều tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày
19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
d) Tình hình thực hiện các khoản bổ sung có mục tiêu khác, như:
- Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu.
- Các khoản bổ sung có mục tiêu hỗ trợ thiên tai, bão lũ.

3. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chế độ, chính
sách, nhiệm vụ chi thường xuyên và đề xuất sửa đổi.
II. Tình hình thực hiện kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán.
III. Việc tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2019
đƣợc cấp có thẩm quyền quyết định:
1. Tình hình phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
2. Các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019.
3. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương.

