UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số : 2188/STC-HCSN

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 9 năm 2020

V/v điều chỉnh nội dung chi kinh
phí không tự chủ năm 2020 của
Sở Xây dựng

Kính gửi: Sở Xây dựng.
Tiếp nhận Công văn số 1397/SXD-VP ngày 04/9/2020 của Sở Xây dựng
về việc điều chỉnh kinh phí ngân sách năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính
quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-UBND-HC ngày 09/12/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm
2020 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh.
Sở Tài chính có ý kiến như sau:
Theo báo cáo của đơn vị, sau khi rà soát nội dung công việc và dự toán
được giao kinh phí không tự chủ kinh phí còn thừa là 140.000.000 đồng của nội
dung mua sắm máy chủ để vận hành chương trình quản lý văn bản eOffic. Ngày
01/01/2020, tỉnh Đồng Tháp đã đồng bộ vận hành quản lý văn bản trên iDesk
của các sở, ban, ngành nên đơn vị không cần trang bị máy chủ.
Theo đề nghị của đơn vị, trong năm 2020 đơn vị có phát sinh các nội dung
chi ngoài dự toán giao đầu năm như: xây dựng và hoàn thiện văn bản của năm
2019, 2020; Sơn P và lắp đặt hệ thống điện 02 phòng làm việc của Chi cục Giám
định xây dựng với tổng số tiền dự kiến là 140.000.000 đồng.
Sở Tài chính thống nhất với Sở Xây dựng được thanh toán các nội dung
phát sinh ngoài dự toán đã giao đầu năm với tổng số tiền là 140.000.000 đồng,
cụ thể như sau:
- Xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của năm 2019 (04
văn bản): 36.000.000 đồng;
- Xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của năm 2020 (09
văn bản): 85.500.000 đồng;
- Sơn P và lắp đặt hệ thống điện cho 02 phòng làm việc của Chi cục
giám định xây dựng: 18.500.000 đồng, gồ m:
+ Chi phí nhân công: 10.500.00 đồng;
+ Chi phí mua vật tư: 8.000.000 đồng.
Đơn vị thực hiện chi và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.
Sở Tài chính thông báo cho đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.
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