UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2189 /STC-HCSN

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 9 năm 2020

V/v điều chỉnh, bổ sung nội
dung chi kinh phí đã giao dự
toán năm 2020 của các đơn vị
trực thuộc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (lần 2)

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tiếp nhận Công văn số 1925/SNN-KHTC ngày 04/9/2020 của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị điều chỉnh nội dung thực hiện dự
toán nội bộ của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
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;
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.
Sở Tài chính có ý kiến như sau:
1. Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ về chuyên môn thuộc lĩnh vực nông
nghiệp, Sở Tài chính thống nhất theo đề nghị của đơn vị sử dụng từ nguồn dự toán
đã giao năm 2020 để thực hiện các nội dung chi đối với các đơn vị sau:
1.1 Chi cục Kiểm lâm: 103 triệu đồng; bổ sung thực hiện 03 nội dung:
- Thực hiện sửa chữa mô tô, thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng: 12 triệu đồng;
- Thực hiện thi công lắp đặt biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng (theo Công
văn số 370/UBND-KT ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh): 77 triệu đồng;
- Mua sắm dụng cụ cho việc tiếp nhận, nuôi giữ, bàn giao động vật hoang dã:
14 triệu đồng;
Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí không thực hiện tự chủ đã giao đầu năm
2020 cho Chi cục Kiểm lâm.
1.2 Chi cục Phát triển nông thôn: 92 triệu đồng; bổ sung thực hiện 02 nội
dung:
- Thực hiện kế hoạch nói chuyện chia sẻ về kinh tế hợp tác trong giai đoạn
hiện nay: 14 triệu đồng;

- Bổ sung kinh phí thuê dịch vụ trực tuyến cho lớp đào tạo kiến thức về
kinh tế hợp tác dành cho Cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, Cấp ủy cấp huyện do chuyển
đổi sang hình thức đào tạo trực tuyến: 78 triệu đồng (500.000 đồng/buổi x 2 buổi
x 06 ngày x 13 điểm cầu).
Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông
nghiệp năm 2020 đã giao cho Chi cục Phát triển nông thôn.
Riêng đối với các đơn vị khác, đề nghị:
1.1 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: nội dung mua máy xeo đất phục
vụ 05 mô hình khắc phục hiện tượng vàng lá thối rễ trên cây có múi huyện Lai
Vung; đề nghị đến khi Đề án bảo tồn, khôi phục cây quýt hồng huyện Lai Vung
(trong đó có hỗ trợ máy xeo đất) được phê duyệt mới tiến hành thực hiện nội dung
này theo phê duyệt của Đề án.
1.2 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn: đơn vị đề nghị
bổ sung thực hiện các mô hình từ nguồn kinh phí khuyến nông năm 2020 đã giao:
- Mô hình hệ thống tưới thông minh điều khiển tự động giảm giá thành trên
cây ăn trái: 89 triệu đồng;
- Mô hình ứng dụng cơ giới hóa khâu làm đất trong sản xuất rau hữu cơ: 32
triệu đồng;
- Mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng một nóc hở, huyện Hồng Ngự:
164 triệu đồng.
Vấn đề này Sở Tài chính đề nghị đơn vị nêu sự cần thiết, mục đích thực hiện
mô hình, địa bàn thực hiện,… để xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh, làm cơ sở
cho đơn vị triển khai thực hiện. Về nguồn kinh phí: nếu được Ủy ban nhân dân tỉnh
chấp thuận, Sở Tài chính thống nhất sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến nông năm
2020 đã giao cho đơn vị để thực hiện.
1.3 Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao: nội dung sử dụng kinh
phí ngoài khoán để thanh toán chi phí khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết mở rộng
Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2
(2016-2020), Sở Tài chính đã có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn
số 2011/STC-TCĐT ngày 25/8/2020. Do đó, vấn đề này đề nghị đơn vị chờ chủ
trương của Ủy ban nhân dân tỉnh để có cơ sở triển khai thực hiện.
2. Sở Tài chính thống nhất điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện Đề án Tái cơ
cấu ngành nông nghiệp năm 2020 còn thừa của các đơn vị về Văn phòng Điều phối
Xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp (VPĐP XDNTM &
TCCNN) để dự phòng thực hiện các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo với số tiền:
846 triệu đồng; đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định điều
chỉnh dự toán gửi Sở Tài chính để tiến hành điều chỉnh trên Hệ thống thông tin
quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis).

Cụ thể điều chỉnh như sau:
Đơn vị

Stt

1
2
3
4
5
6

Tổng cộng
VPĐP XDNTM & TCCNN
Chi cục Thủy lợi
Chi cục Trồng trọt và BVTV
Chi cục Chăn nuôi, Thú y và TS
Chi cục Phát triển nông thôn
Trung tâm DVNN & NSNT

Tăng (+)
triệu đồng
846
846

Giảm (-)
triệu đồng
846
24
12
212
471
127

Đối với các nội dung chi được thống nhất điều chỉnh, khi tiến hành thực hiện
đề nghị các đơn vị căn cứ hạn mức dự toán bố trí, khối lượng phát sinh thực tế và
định mức hiện hành để thanh toán, quyết toán theo quy định.
Sở Tài chính thông báo ý kiến đến đơn vị được biết để tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (thay b/cáo);
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, HCSN.UEm
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