UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số : 2343 /STC-HCSN

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 9 năm 2020

V/v điều chỉnh nội dung chi kinh
phí không tự chủ năm 2020 của
Vườn Quốc gia Tràm Chim

Kính gửi: Vườn Quốc gia Tràm Chim.
Tiếp nhận Công văn số 512/VQGTC-KHTC ngày 07/9/2020 của Vườn
Quốc gia Tràm Chim về việc đề nghị điều chỉnh kinh phí thực hiện kế hoạch bảo
tồn, phát triển sinh vật và phục hồi, giám sát đa dạng sinh học 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;
Căn cứ Công văn số 155/UBND-KT ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Đồng Tháp về việc lắp đặt thiết bị biển báo đường dây điện vượt sông ở
trạm C1, C5 và sửa chữa, nâng cấp đường dây điện phòng cháy chữa cháy rừng
tại trạm A3 ở Vườn Quốc gia Tràm Chim;
Theo Công văn số 999/STC-HCSN ngày 06/5/2020 của Sở Tài chính về
việc sử dụng kinh phí không tự chủ giao đầu năm để thực hiện các nội dung phát
sinh ngoài dự toán.
Sở Tài chính có ý kiến như sau:
Theo báo cáo của Vườn Quốc gia Tràm Chim, sau khi rà soát nội dung
công việc và dự toán được giao năm 2020 (phần kinh phí không tự chủ), do một
số hoạt động không thực hiện được và thực hiện thấp hơn dự toán được giao
nên kinh phí còn thừa là 867.000.000 đồng. Sau khi sử dụng để thực hiện các
nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán giao đầu năm, số tiền 501.523.000 đồng theo
Công văn số 155/UBND-KT ngày 20/3/2020 và Công văn số 999/STC-HCSN
ngày 06/5/2020. Dự toán còn lại 365.447.000 đồng, Đơn vị đề nghị tiếp tục sử
dụng để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh với số tiền 358.000.000 đồng.
Để đảm bảo kinh phí tiếp tục thực hiện các nội dung phát sinh ngoài dự
toán đầu năm, Sở Tài chính thống nhất theo đề nghị của Vườn Quốc gia Tràm
Chim sử dụng số tiền còn lại nêu trên để thực hiện các nội dung gồm: Xây dựng
Đề án kiểm soát sinh vật ngoại lai giai đoạn 2021-2025, xây dựng hệ thống sinh
cảnh trại thực nghiệm, trục cắt băng phòng cháy chữa cháy rừng, sửa xe và lắp
đặt hệ thống tưới cây xanh trụ sở làm việc mới, với tổng số tiền 300.000.000
đồng.
Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí không tự chủ đã giao đầu năm 2020.

Ngoài ra, đề nghị đơn vị cân đối sử dụng từ nguồn kinh phí tự chủ được
giao năm 2020 để thanh toán các chi phí công tác, sửa xe và thực hiện một số
hoạt động chuyên môn của đơn vị.
Đơn vị thực hiện chi và thanh, quyết toán theo quy định hiện hành.
Sở Tài chính thông báo đến đơn vị biết và tổ chức, thực hiện./.
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