
UBND TỈNH HÀ GIANG 

       SỞ TÀI CHÍNH 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:           /STC-TCDN 

V/v Triển khai chuyên mục Thông 

tin Doanh nghiệp quan tâm trên 

trang TTĐT Sở Tài chính 

         Hà Giang, ngày        tháng 10 năm 2021 

Kính gửi:  Hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang 

Căn cứ Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 9/12/2020 của UBND tỉnh 

Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hà Giang năm 2021;  

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-STC ngày 18/12/2020 của Sở Tài chính về 

thực hiện cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 16/KH-STC ngày 

25/5/2021 của Sở Tài chính về cải thiện chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 

2021 (PCI); 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, Sở Tài chính xây dựng Chuyên mục 

Thông tin Doanh nghiệp quan tâm trên Trang TTĐT của Sở Tài chính tại địa chỉ 

http://stc.hagiang.gov.vn/thong-tin-doanh-nghiep-quan-tam nhằm hỗ trợ các 

Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin thuộc lĩnh 

vực Tài chính. Sở Tài chính trân trọng thông báo: 

1. Về nội dung Chuyên mục gồm các phần chính sau: 

(1). Lĩnh vực giá:   

- Nội dung: Đăng tải thông tin về giá vật liệu xây dựng. 

+ Công bố liên sở mức giá một số vật tư, vật liệu xây dựng hàng quý trên 

địa bàn tỉnh. 

- Đơn vị cung cấp thông tin: Phòng Giá - Công sản. 

(2). Lĩnh vực Tài chính đầu tư:  

- Nội dung: Đăng tải thông tin về danh mục dự án đầu tư, các quy trình 

thanh quyết toán vốn đầu tư.  

+ Quy trình Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn 

nhà nước;  

+ Về trình tự, thủ tục tham gia ý kiến thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án đầu tư công nội bộ của Sở Tài chính;  

+ Dự toán chi đầu tư phát triển của Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, 

tổ chức theo lĩnh vực năm 2021;  

+ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng chính phủ 

về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn Vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 

tỉnh Hà Giang.  

- Đơn vị cung cấp thông tin: Phòng Tài chính đầu tư 

http://stc.hagiang.gov.vn/thong-tin-doanh-nghiep-quan-tam
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(3). Lĩnh vực quản lý Tài chính Doanh nghiệp 

- Nội dung đăng tải thông tin về doanh nghiệp:    

+ Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 Ban chấp hành trung ương Chỉ thị 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tính dụng chính sách 

xã hội; 

+ Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển cây cam 

sành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; 

+ Thông tư số 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động 

là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; 

+ Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh Ban hành 

Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn của ngân sách địa phương ủy thác qua Chi 

nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay thực hiện chính sách đặc thù 

hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam sành trên địa bàn 

tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025; 

+ Văn bản số 51/HĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh Hướng dẫn 

thực hiện Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh 

về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây 

cam sành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;  

+ Hướng dẫn số 1197/STC-TCDN ngày 29/6/2021 của Sở Tài chính về việc 

hướng dẫn thẩm định năng lực tài chính của Nhà đầu tư theo quy định tại Luật 

Đầu tư số 61/2020/QH14;   

+ Văn bản số 1315/STC-TCDN ngày 13/7/2021 của Sở Tài chính về việc 

xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ bảo hiểm cho các tổ chức, đơn vị 

sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2022. 

- Đơn vị cung cấp thông tin: Phòng Tài chính Doanh nghiệp.  

(4). Lĩnh vực quản lý Ngân sách  

- Nội dung: Đăng tải thông tin về Công khai NSNN theo quy định. 

- Đơn vị cung cấp thông tin: Phòng quản lý Ngân sách và Tin học 

(5). Lĩnh vực quản lý Tài chính công 

- Nội dung đăng tải thông tin về tài chính công:   

+ Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 Quy định mức chi 

cho công tác hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị 

định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 của chính phủ; 

 + Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 Quy định mức chi sử 

dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn NSNN trên 

địa bàn tỉnh;  

+ Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 Quy định mức chi 
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xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa 

bàn tỉnh; 

+ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 Về việc quy định mức 

chi, thời gian hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh;  

+ Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 Quy định mức chi 

thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên và vận động viên 

thể thao đang tập trung huấn luyện thi đấu tại đội tuyển của tỉnh Hà Giang; 

+ Văn bản số 1853/STC-HCSN ngày 27/9/2021 của Sở Tài chính về tập 

huấn quy chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 

60/2021/NĐ-CP.  

- Đơn vị cung cấp thông tin: Phòng Tài chính HCSN 

(6). Tin tức liên quan khác: Cung cấp một số bài viết chuyên sâu, tin tức 

thời sự về thông tin phục vụ phát triển Doanh nghiệp. 

Chuyên mục được trình bày theo kết cấu menu trực tiếp, dễ tra cứu, theo 

dõi theo từng lĩnh vực cụ thể. Ngoài ra Chuyên mục còn liên kết Banner với một 

số chuyên mục khác của Trang TTĐT Sở Tài chính. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, hàng tuần Sở Tài chính cập nhật thường 

xuyên các văn bản, chế độ chính sách... để các doanh nghiệp quan tâm theo dõi.   

2. Sở Tài chính đề nghị Hội Doanh nghiệp tỉnh giúp: 

Phổ biến đến toàn thể các doanh nghiệp trong hiệp hội biết và khai thác dữ 

liệu phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, có ý kiến tham gia góp 

ý về hình thức, bố cục trình bày và nội dung cần thiết gửi về Sở Tài chính.   

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài 

chính, Số điện thoại: 02193.867.957, Địa chỉ Email: stchagiang@mof.gov.vn 

hoặc Liên hệ trực tiếp tại trụ sở Sở Tài chính Hà Giang, địa chỉ: Số 6 đường Bạch 

Đằng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.  

Sở Tài chính trân trọng thông báo./. 

                                                                                            

                                                                                                                                                              

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh; 

- Các Sở: TT&TT, Nội vụ, KH&ĐT;  

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TCDN, ĐT, GCS, QLNS&TH,  

HCSN (thực hiện). 

- Lưu VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh 

mailto:stchagiang@mof.gov.vn
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