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THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 4/2021 
 

 

1. Đánh giá thực hiện tháng 3/2021 

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở; Các phòng, toàn thể 

CBCCVC đã phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; Trong đó đã thực 

hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tích cực chuẩn bị tài liệu tại kỳ họp thứ 19 

HĐND tỉnh; Rà soát, phân công cụ thể các nhiệm vụ khung của UBND tỉnh theo 

lĩnh vực liên quan đến các phòng, cá nhân thực hiện; Hướng dẫn thực hiện kịp 

thời các Nghị quyết mới ban hành; Quyết toán kinh phí sản xuất vụ Đông, chính 

sách lợn thương phẩm theo NQ số 124 và xây dựng dự toán kinh phí miễn giảm 

TLP năm 2021; chính sách nông nghiệp nông thôn và nông thôn mới năm 2020, 

phương án xử lý nguồn kinh phí còn lại; Hoàn thành quy trình đấu thầu xi măng 

trình UBND tỉnh, tổng hợp kịp thời nhu cầu xi măng của các địa phương để chủ 

động cung ứng đảm bảo tiến độ; Kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp số liệu an sinh 

xã hội báo cáo Bộ Tài chính; Tiếp tục triển khai xử lý nhà đất theo phương án đã 

được phê duyệt theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính 

phủ tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương; Hoàn thiện Đề án vị trí sắp xếp tổ 

chức bộ máy của Sở trình Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt. 

Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số nội dung còn quá 

hạn nhiệm vụ UBND tỉnh giao; Kế hoạch đầu tháng chưa hoàn thành 100%, một 

số nhiệm vụ còn kéo dài chưa có giải pháp thực hiện dứt điểm. Theo dõi, giám 

sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao của một số phòng chưa sâu sát, kịp 

thời. 

2. Triển khai nhiệm vụ tháng 4/2021 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị các phòng rút kinh 

nghiệm, khắc phục các tồn tại nêu trên; chủ động, trách nhiệm, tập trung cao 

trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, soát xét kỹ các nhiệm vụ tồn đọng để 

kịp thời có phương án xử lý; Tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 

4/2021 trong đó lưu ý một số nhiệm vụ sau: 

1. Tập trung đánh giá các cơ chế chính sách của tỉnh giai đoạn 2015 - 

2020, đề xuất xây dựng chính sách giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo UBND tỉnh 
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làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo kế hoạch; hoàn thiện số liệu làm 

việc với kiểm toán nhà nước. 

2. Tham mưu xử lý kịp thời các nội dung liên quan đến phòng chống dịch 

covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh. 

3. Chủ trì và phối hợp trả lời, giải quyết, xử lý các kiến nghị, đề xuất của 

các địa phương (theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thông báo của Ban Giám đốc 

Sở) và các nội dung giám sát trên lĩnh vực kinh tế ngân sách  của Ban Kinh tế 

Ngân sách - HĐND tỉnh. 

4. Tập trung hoàn thiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Trung 

tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công: Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính 

công chủ trì phối hợp Văn phòng Sở thực hiện. 

5. Khẩn trương hoàn thiện Quy chế quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê 

duyệt quyết toán trình UBND tỉnh phê duyệt. 

6. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh và 30 

năm tái lập tỉnh.  

 

(Nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm) 
 

Đề nghị Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm TV&DVTCC nghiêm 

túc tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo lãnh đạo phụ trách biết, chỉ đạo; 

Định kỳ ngày 22 hàng tháng báo cáo theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Giám đốc 

Sở (các nhiệm vụ được giao trong tháng, trọng tâm ngoài kế hoạch, các tồn tại 

vướng mắc ...). Giao Văn phòng theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo Ban giám 

đốc. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Ban Giám đốc sở;        

- Trưởng các phòng Sở; 

- Trung tâm TV&DVTCC; 

- Lưu: VP, VT. 

                                                                                        

  

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Trịnh Văn Ngọc 
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