UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 137/BC-STC

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Công tác tài chính tháng 8 năm 2020
Kính gửi: - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Bộ Tài chính.
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÀI CHÍNH THÁNG
8/2020:

1. Công tác quản lý ngân sách:
1.1. Về thu ngân sách:
a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn tính đến ngày 13/8/2020 là 5.322 tỷ đồng, bằng 62,65% so với
dự toán và đạt 92,21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:
- Thu nội địa kể cả tiền sử dụng đất: 5.258 tỷ đồng, đạt 62,41% so với
dự toán và bằng 91,86% so với cùng kỳ năm trước (phần thu nội địa không
kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết là 3.388 tỷ đồng, đạt 53,23% dự toán và
bằng 79,65% cùng kỳ năm trước).
- Thu xuất nhập khẩu: 64 tỷ đồng, đạt 91,42% so dự toán và đạt
133,67% so cùng kỳ năm trước.
b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 3.868 tỷ đồng
1.2. Về chi ngân sách:
- Chi cân đối ngân sách đến ngày 13/8/2020 là 7.659 tỷ đồng, đạt
62,87%. Trong đó:
+ Chi đầu tư phát triển: 2.356 tỷ đồng
+ Chi thường xuyên: 5.258 tỷ đồng, đạt 62,79% dự toán và đạt
103,9% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu: 559 tỷ đồng
- Chi bổ sung cho ngân sách huyện, xã: 4.975 tỷ đồng
1.3. Tồn quỹ ngân sách (đến ngày 13/8/2020): Ngân sách tỉnh 2.336
tỷ đồng và ngân sách huyện, xã là 4.091 tỷ đồng.
1.4. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách:
- Dự toán đầu năm : 121 tỷ đồng
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- Đã sử dụng: 84 tỷ đồng (Sự nghiệp kinh tế: 19 tỷ đồng; sự nghiệp
xã hội: 55 tỷ đồng; sự nghiệp QLHC: 02 tỷ đồng; AN-QP: 08 tỷ đồng)
- Dự toán còn lại: 37 tỷ đồng
1.5. Công tác tham mƣu quản lý, điều hành ngân sách:
- Báo cáo UBND Tỉnh các nội dung: về tình hình ước thực hiện thu,
chi ngân sách năm 2020 và định hướng xây dựng dự toán thu, chi ngân sách
năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách giai đọan 2021-2023; về kinh phí
dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; về việc lập kế hoạch vay
và trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 và giai đoạn 2021-2023;
về kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông
hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 50/2014/QĐ-TTg. Đồng
thời, trình UBND Tỉnh ban hành Quy định mức chi kinh phí xây dựng tiêu
chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.
- Báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp; về việc sử dụng vốn viện trợ năm 2020 và dự toán
2021. Tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 97/2018/NĐ-CP
về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.
- Rà soát số liệu tiết kiệm chi thường xuyên còn lại của năm 2020,
trình UBND Tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo nội dung chỉ đạo tại công văn
số 8299/BTC-NSNN về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành
thực hiện nhiệm vụ tài chính-NSĐP những tháng cuối năm 2020.
- Tổng hợp số liệu, chuẩn bị thảo luận dự toán ngân sách năm 2021
với các đơn vị và huyện, thị, thành phố.
2. Các lĩnh vực công tác khác:
a) Công tác quản lý giá và công sản:
Trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
mua sắm tài sản cho 16 lượt đơn vị, với tổng giá trị hơn 17,67 tỷ đồng;
quyết định thanh lý tài sản (xe ôtô) của 01 đơn vị(1), với tổng nguyên giá
430,5 triệu đồng. Trong tháng, trình phê duyệt giá đất làm cơ sở lập
phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 10 công trình, dự án trên
địa bàn tỉnh. Thực hiện thẩm định Đề án sử dụng tài sản công tại các đơn vị
sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết của 05 đơn
vị(2). Đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định giá dự toán
mua sắm thiết bị đối với các dự án đầu tư xây dựng.
Theo dõi diễn biến giá cả thị trường báo cáo kịp thời về lãnh đạo các
cấp. Trong tháng đã tiếp nhận 01 lượt hồ sơ kê khai giá, 04 lượt thông báo
điều chỉnh giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch
vụ thuộc danh mục thực hiện kê khai giá; tham gia định giá tài sản trong tố
tụng hình sự và định giá tài sản thanh lý, bàn giao thuộc sở hữu nhà nước.
Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản.
Thư viện Tỉnh; Khu di tích Gò Tháp; Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc; các đơn vị thuộc huyện
Tam Nông và huyện Lấp Vò.
(1)
(2)
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b) Công tác thanh tra tài chính:
Thực hiện thanh tra tại 01 đơn vị(3) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân
Tỉnh. Cử công chức tham gia Đoàn thanh tra Tỉnh và tham gia Tổ đánh giá
công tác phòng chống tham nhũng năm 2019. Kết thúc thanh tra 01 đơn vị(4)
theo kế hoạch.
Công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong tháng
tiếp nhận 01 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền (lưu hồ sơ theo dõi do
đơn gửi nhiều nơi).
c) Lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp:
Tham mưu trình UBND Tỉnh phê duyệt hồ sơ đấu giá cho thuê quyền
sử dụng đất và đấu giá bán tài sản trên đất của Công ty Cổ phần Sao Mai;
về kế hoạch chi tài trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
năm 2021.
Tham mưu thực hiện công tác thoái vốn nhà nước đầu tư tại Công ty
CP Xây lắp Vật liệu xây dựng; đồng thời tham gia góp ý 04 dự án đầu tư
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
d) Về lĩnh vực quản lý vốn đầu tư:
Trong tháng đã thẩm tra phê duyệt quyết toán 03 công trình với tổng
giá trị phê duyệt quyết toán là 11,2 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đầu đến
15/8/2020 là 1.368,3 tỷ đồng (giảm hơn 4,6 tỷ đồng). Trình UBND Tỉnh
phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2019 của Ban QLDA Đầu
tư xây dựng công trình giao thông tỉnh. Thực hiện thẩm định quyết toán các
nguồn vốn NSNN năm 2019 đối với một số Chủ đầu tư; qua đó yêu cầu các
Chủ đầu tư, Ban QLDA cung cấp thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch
kiểm toán năm 2021.
3. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin: (theo Phụ lục 5 đính
kèm)
4. Nhận xét đánh giá chung:
Trong tháng đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch công tác đề ra, đồng thời
không có văn bản xử lý quá hạn trên phần mềm giao việc của Tỉnh.
II. PHƢƠNG HƢỚNG CÔNG TÁC TÀI CHÍNH THÁNG 9/2020:

1. Lĩnh vực quản lý ngân sách:
- Thảo luận dự toán với các đơn vị và huyện, thị, thành phố.
- Trình UBND tỉnh duyệt đối tượng và kinh phí chi trả cho các đối
tượng nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP.
- Cấp kinh phí chi trả cho đối tượng nghỉ hưu theo Nghị định
26/2015/NĐ-CP đợt 2 (sau khi được Bộ Tài chính bổ sung kinh phí).
- Thẩm định, cấp kinh phí BHYT quý III/2020 cho các đối tượng.
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Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp.
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- Tổng hợp tình hình sử dụng vốn viện trợ năm 2020 và dự toán năm
2021, báo cáo Bộ Tài chính.
- Hoàn chỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2019.
- Hướng dẫn công tác xác định nguồn và nhu cầu cải cách tiền lương
cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh.
2. Các mặt công tác khác:
- Tiếp tục thẩm định Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh
doanh, cho thuê, liên doanh của các đơn vị và phương án sắp xếp xe ôtô
công.
- Tiếp tục thẩn tra quyết toán các công trình tồn đọng, góp ý chủ
trương đầu tư, cung cấp số liệu cho kiểm toán nhà nước chuyên đề xổ số
kiến thiết giai đoạn 2017-2019.
- Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của doanh nghiệp
nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do UBND Tỉnh làm đại diện
chủ sở hữu.
- Thực hiện kiểm tra tại 02 Công ty Cổ phần theo chỉ đạo(5); kiểm tra
các nội dung giám định theo yêu cầu.
- Báo cáo kết quả và công bố kết luận thanh tra tại Trung tâm Ứng
dụng nông nghiệp công nghệ cao.
- Tiếp tục tham gia Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
của Tỉnh.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư phân khai chi tiết danh mục
công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán còn công nợ (đợt 4).
- Thẩm định mua sắm tài sản, sửa chữa, thanh lý, điều chuyển tài sản,
công khai giá cả hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu.
- Thực hiện tiếp dân, xét và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kịp
thời, đúng quy định.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính tháng
8/2020 và phương hướng công tác tháng 9/2020 của Sở Tài chính./.
Nơi nhận:
-Như trên;
-Sở KH&ĐT;
-CA Tỉnh (PA81);
-Sở TT&TT (PL5);
-Lưu: VT, VP/ntkp.
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Ngô Thị Ngọc Sƣơng

(5)

Công ty Thương mại Dầu khí; Công ty Cấp nước và MTĐT
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PHỤ LỤC 5
CÁC CHỈ TIÊU BÁO CÁO TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN
NHÀ NƢỚC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH
(Kèm theo báo cáo số 137 /BC-STC ngày 20 tháng 8 năm 2020)
Tên chỉ tiêu

TT

Đơn vị tính

Thực hiện

Người

55

1

Tổng số cán bộ, công chức

2

Tỷ lệ CBCC được trang bị máy tính

%

100

3

Số máy tăng trong kỳ

00

00

4

Số máy tính giảm trong kỳ

Máy

Không

5

Tỷ lệ máy tính nối mạng internet

%

100

6

Tổng số cán bộ, công chức được cung cấp
hộp thư điện tử <dongthap.gov.vn>

%

100

7

Tổng số máy tính được cài đặt phần mềm
iDesk

%

100

8

Tổng số văn bản phát hành

Văn bản

273

Trong đó: Số văn bản được luân chuyển qua
phần mềm iDesk

Văn bản

229

Tổng số văn bản được đăng trên Trang thông
tin điện tử

Văn bản

265

Trong đó: Số văn bản có sử dụng chữ ký số

Văn bản

265

Tổng số tin, bài được cập nhật trên Trang
thông tin điện tử (không tính văn bản)

Tin, bài

17

9
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Ghi chú: Thời điểm cập nhật từ ngày 17/7/2020đến 16/8/2020
Nơi nhận:
-VP UBND Tỉnh, Sở TT&TT;
-Lưu.
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