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BÁO CÁO
Công tác tài chính tháng 9 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
9/2020:

1. Công tác quản lý ngân sách (đến ngày 16/9/2020):
1.1. Về thu ngân sách:
a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn là 5.917 tỷ đồng, bằng 69,65% so với dự toán và đạt 101,38%
so với cùng kỳ năm trước, trong đó:
- Thu nội địa (kể cả tiền sử dụng đất): 5.842 tỷ đồng, đạt 69,34% so
với dự toán và bằng 101,05% so với cùng kỳ năm trước (phần thu nội địa
không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết là 3.766 tỷ đồng, đạt 59,17% dự
toán và bằng 87,72% cùng kỳ năm trước).
- Thu xuất nhập khẩu: 74 tỷ đồng, đạt 106,18% so dự toán và đạt
122,72% so cùng kỳ năm trước.
b) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 4.979 tỷ đồng
1.2. Về chi ngân sách:
- Chi cân đối ngân sách: 7.836 tỷ đồng, đạt 64,36% (Cấp tỉnh: 3.474
tỷ đồng, đạt 76,83%; cấp huyện: 4.362 tỷ đồng, đạt 61,80%). Trong đó:
+ Chi đầu tư phát triển: 2.234 tỷ đồng
+ Chi thường xuyên: 5.548 tỷ đồng, đạt 66,26% dự toán và đạt
101,55% so với cùng kỳ năm trước.
- Chi từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu: 663 tỷ đồng
- Chi bổ sung cho ngân sách huyện, xã: 5.243 tỷ đồng
1.3. Tồn quỹ ngân sách (đến ngày 16/9/2020): Ngân sách tỉnh 3.291
tỷ đồng và ngân sách huyện, xã là 3.921 tỷ đồng.
1.4. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách:
- Dự toán đầu năm : 121 tỷ đồng
- 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)
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- Dự toán còn lại: 37 tỷ đồng
1.5. Công tác tham mưu quản lý, điều hành ngân sách:
- Trình UBND Tỉnh các nội dung: về việc duyệt đối tượng và kinh
phí chi trả cho các đối tượng nghỉ hưu theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
(đợt 4/2020); về mức chi hỗ trợ thêm cho người trực tiếp tham gia phòng,
chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, báo cáo UBND Tỉnh về
việc chi chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020.
Ngoài ra, thực hiện một số nội dung như:
- Thảo luận dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 với các đơn vị và
huyện, thị, thành phố; tổng hợp dự toán thu chi NSNN năm 2021 sau thảo
luận.
- Điều chỉnh nội dung chi năm 2020 của các đơn vị; hướng dẫn sử
dụng, quyết toán phí ủy thác Ngân hành Chính sách xã hội; rà soát, tổng
hợp tình hình sử dụng dự toán năm 2020 của các đơn vị, báo cáo UBND
Tỉnh.
- Hoàn chỉnh tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.
- Thẩm định và cấp kinh phí BHYT cho các đối tượng quý III/2020.
- Tham gia góp ý, thẩm định trình UBND Tỉnh về kinh phí thực hiện
các đề án, kế hoạch giai đoạn từ năm 2021.
- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất sự cần thiết đối với
việc trang bị hệ thống hội nghị trực tuyến các sở, ngành.
- Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo
dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp.
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 13 lượt đơn vị, với tổng giá trị hơn 75,6 tỷ đồng; trình
phê duyệt giá đất làm cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
cho 24 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 04 đơn vị, địa phương(1). 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.

(1)

UBND TP Sa Đéc, huyện Tháp Mười, huyện Thanh Bình và Sở Giao thông Vận tải.
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b) Công tác thanh tra tài chính:
Công bố kết luận thanh tra tại Trung tâm Ứng dụng nông nghie65o
công nghệ cao; báo cáo kết quả kiểm tra tại Công ty CP Cấp nước và Môi
trường đô thị; kiểm tra tại Công ty CP Xây lắp và VLXD theo chỉ đạo của
UBND Tỉnh. Cử công chức tham gia Đoàn thanh tra Tỉnh và tham gia Tổ
đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2019.
Công tác tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong tháng
tiếp nhận 01 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền (đã hướng dẫn theo
quy định).
c) Lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp:
Tham mưu trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định đơn giá xử lý rác
bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác Đập Đá; về chi phí thuê
đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn thoái vốn nhà nước tại
Công ty CP Xây lắp VLXD Đồng Tháp; về phương án tài chính tháo gở khó
khăn dự án khắc phục ô nhiễm bãi rác huyện Lấp Vò.
Tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(2) và góp ý 01
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 08 công trình với tổng
giá trị phê duyệt quyết toán là 128,5 tỷ đồng (giảm hơn 85 trđ); lũy kế từ
đầu năm đầu đến 15/9/2020 là 1.497,7 tỷ đồng (giảm hơn 4,6 tỷ đồng).
Phân khai chi tiết danh mục công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết tón
còn công nợ (đợt 4).
Trình UBND Tỉnh phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm
2019 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT
tỉnh; về việc hỗ trợ có mục tiêu vốn sự nghiệp kinh tế đầu tư thí điểm hoàn
chỉnh hạ tầng kỹ thuật 04 cụm dân cư vượt lũ giai đoạn 01.
Cung cấp thông tin phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán năm
2020.
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. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TÀI CHÍNH THÁNG 10/2020:

1. Lĩnh vực quản lý ngân sách:
- Báo cáo UBND Tỉnh, trình HĐND Tỉnh tổng quyết toán ngân sách
nhà nước năm 2019; báo cáo tinh hình sử dụng nguồn dự phòng và Quỹ dự

Dự thảo Quyết định về việc Quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm nông, lâm, thủy sản xuất kinh doanh không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn
thực phẩm.
(2)
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trữ tài chính 9 tháng đầu năm 2020; về việc công khai ngân sách nhà nước
tháng đầu năm 2020.
- Tổng hợp tình hình sử dụng dự toán năm 2020 của các đơn vị, báo
cáo UBND Tỉnh. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu dự toán thu,
chi NSNN năm 2021 của các đơn vị.
- Cấp kinh phí chi trả cho các đối tượng nghỉ hưu theo Nghị định
108/2014/NĐ-CP. Cấp kinh phí chi trả cho các đối tượng nghỉ hưu theo
Nghị định 26/2015/NĐ-CP (đợt 2 năm 2020) khi được Bộ Tài chính bổ
sung kinh phí.
- Thẩm định kinh phí thực hiện các đề án, kế hoạch giai đoạn từ đầu
năm 2021, trình UBND Tỉnh phê duyệt và ghi dự toán cho các đơn vị.
2. Các mặt công tác khác:
- 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.
- Thẩm tra quyết toán các công trình tồn đọng, góp ý chủ trương đầu
tư, đồng thời làm việc với các Chủ đầu tư, Ban QLDA về tình hình quyết
toán vốn đầu tư đối với dự án hoàn thành và thu hồi nợ xuất toán.
- Thẩm định giá trị doanh nghiệp(3) thực hiện các thủ tục tiếp theo để
định giá trị tài sản của doanh nghiệp ( thời điểm ngày 31/12/2019).
- Báo cáo kết quả kiểm tra tại Công ty CP xây lắp và VLXD Đồng
Tháp. Thực hiện kiểm tra tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết theo
chỉ đạo của UBN Tỉnh.
- Khảo sát thanh tra ngân sách tại huyện Lấp Vò.
- Tiếp tục tham gia Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
của Tỉnh.
- 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
9/2020 và phương hướng công tác tháng 10/2020 của Sở Tài chính./.
Nơi nhận:
-Như trên;
-Sở KH&ĐT;
-CA Tỉnh (PA81);
-Sở TT&TT (PL5);
-Lưu: VT, VP/ntkp.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ngô Thị Ngọc Sương

(3)

Công ty CP Xây lắp và VLXD Đồng Tháp
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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 NƯỚC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH
(Kèm theo báo cáo số 159/BC-STC ngày 18 tháng 9 năm 2020)
Tên chỉ tiêu

TT

Đơn vị tính

Thực hiện

Người

54

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

336

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

Văn bản

348

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

Văn bản

320

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

Văn bản

320

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

Tin, bài

39
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Ghi chú: Thời điểm cập nhật từ ngày 17/8/2020đến 16/9/2020
Nơi nhận:
-VP UBND Tỉnh;
-Sở TT&TT;
-Lưu VT.
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