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                 Phụ lục 02 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính) 

 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

———————————— 

Số:             /TB-STC                   Trà Vinh, ngày       tháng      năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 

  

 

Đơn vị được thông báo: Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh 

 Mã chương: 483 

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính 

quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; 

Căn cứ Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019 của Ban Dân tộc tỉnh Trà 

Vinh và Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 30/6/2020 giữa Sở Tài chính và Ban 

Dân tộc tỉnh Trà Vinh; 

Sở Tài chính thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 (không bao 

gồm vốn đầu tư) của Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh như sau:  

I. Phần số liệu  

1. Số liệu quyết toán: 

a) Thu phí, lệ phí: 0 

b) Quyết toán chi ngân sách: 

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: 0 đ 

 Dự toán được giao trong năm: 10.298.202.720 đ 

Trong đó: 

+ Dự toán giao đầu năm: 9.759.000.000 đ 

(Trong đó CTMTQG: 1.291.000.000 đ) 

+ Dự toán bổ sung trong năm: 576.314.186 đ 

+ Dự toán giảm trong năm: 37.111.466 đ 

- Kinh phí thực nhận: 8.789.521.393 đ 

(Trong đó CTMTQG: 1.161.214.000 đ) 

- Kinh phí quyết toán: 8.789.521.393 đ 

(Trong đó CTMTQG: 1.161.214.000 đ) 
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- Kinh phí giảm trong năm: 1.508.681.327 đ 

(Trong đó CTMTQG: 129.786.000 đ) 

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 1c đính kèm) 

3. Thuyết minh số liệu quyết toán: 

- Dự toán cấp bổ sung trong năm 2019 là 576.314.186 đồng trong đó: 

+ Kinh phí bổ sung chênh lệch do tăng mức lương cơ sở theo Nghị định số 

38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ: 68.552.000 đồng 

+ Kinh phí bổ sung đưa người có uy tín tham dự chương trình “Điểm tựa bản 

làng” tại Hà Nội: 52.000.000 đồng (Theo QĐ số 738/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 

của UBND tỉnh). 

+ Kinh phí bổ sung tổ chức tuyên truyền phổ biến GDPL theo QĐ 1163/QĐ-

CP ngày 08/8/2019 của Chính phủ: 259.050.000 đồng (Theo QĐ số 1421/QĐ-

UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh). 

+ Kinh phí bổ sung triển khai kế hoạch rà soát, xác định xã, ấp hoàn thành 

DA 2 (Chương trình 135):  23.073.000 đồng (Theo QĐ số 1421/QĐ-UBND ngày 

31/7/2019 của UBND tỉnh). 

+ Kinh phí bổ sung tổ chức tuyên truyền, phổ biến GDPL về tảo hôn nhân 

cận huyết thống năm 2019: 50.000.000 đồng (Theo QĐ số 1421/QĐ-UBND ngày 

31/7/2019 của UBND tỉnh). 

+ Kinh phí bổ sung thực hiện tinh giản BC theo NĐ số 108/2014/NĐ-CP: 

123.639.186 đồng (Theo QĐ số 2229/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND 

tỉnh). 

- Dự toán giảm trong năm là: 37.111.466 đồng trong đó: 

+ Kinh phí giảm theo Thông báo số 603/TB-KV IX ngày 20/11/2018 của 

Kiểm toán nhà nước: 2.805.293 đồng. 

+ Kinh phí giảm 01 HĐLĐ đối với lái xe: 34.306.173 đồng (Theo QĐ số 

1455/QĐ-UBND ngày 2/8/2019 của UBND tỉnh)  

- Dự toán bị hủy: 1.508.681.327 đồng  

II. Nhận xét và kiến nghị: 

1. Nhận xét: 

- Về thời gian nộp báo cáo quyết toán: Đơn vị gửi báo cáo quyết toán ngân sách 

năm 2019 về Sở Tài chính đúng theo quy định tại Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định thời hạn gửi, xét duyệt, thẩm 

định báo cáo quyết toán năm của các đơn vị dự toán, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh. 
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- Về mẫu biểu báo cáo quyết toán: đơn vị gửi đầy đủ mẫu biểu báo cáo quyết 

toán theo đúng quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ 

Tài chính. 

- Về chấp hành các quy định của Nhà nước như: Đơn vị lập, phân bổ dự toán; về 

mua sắm, sữa chữa tài sản; quản lý và sử dụng tài sản; chế độ thu, nộp ngân sách nhà 

nước; chế độ chi tiêu; hạch toán thu, chi, mục lục ngân sách theo đúng quy định của nhà 

nước. 

2. Kiến nghị: 

- Đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính hợp pháp đối với chứng từ đã 

quyết toán, toàn bộ chứng từ gốc đơn vị chịu trách nhiệm lưu giữ. 

 

 Nơi nhận:      
- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Lưu: VT, TC-HCSN.                       

                                       

 

       KT.GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

     Tiêu Thanh Tân 
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