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THÔNG BÁO 

Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà 

về triển khai công tác tháng 06 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 07 

 

Ngày 06/7/2020, Vụ Tài chính đã họp cán bộ, công chức Vụ để đánh giá 

kết quả triển khai công tác tháng 6 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 7. Sau 

khi nghe ý kiến Lãnh đạo, công chức Vụ thảo luận, góp ý, Vụ trưởng đã kết luận 

về tình hình thực hiện công tác tháng 6 và giao một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 

7 như sau: 

A. Đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 6: 

Đánh giá cao những kết quả mà Vụ đã đạt được trong tháng 6: Đây là một 

sự cố gắng tích cực của toàn thể Lãnh đạo và công chức Vụ Tài chính. 

I. Những kết quả đạt được: 

1. Công tác xây dựng kế hoạch và điều hành dự toán ngân sách 

- Tổng hợp dự thảo quyết định giao dự toán đợt 6 

- Quyết định giao dự toán bổ sung chương trình KHCN Nông thôn mới. 

- Công văn số 4116/BNN-TC ngày 18/6/2020 hướng dẫn đánh giá thực 

hiện nhiệm vụ NSNN năm 2020, xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và giai đoạn 

2021-2023 (nội dung chi thường xuyên). 

- Công văn 4104/BNN-TC ngày 18/6/2020 bổ sung thuyết minh phân giao 

dự toán đợt 1,2,3,4,5. 

- Công văn số 4092/BNN-TC ngày 17/6/2020 bổ sung kinh phí đào tạo lưu 

học sinh Mô-dăm-bích. 

- Công tác quyết toán ngân sách nhà nước 

2. Quyết toán ngân sách nhà nước nguồn hành chính sự nghiệp 

- Viện Nghiên cứu Thủy sản 3 

- Viện Quy Hoạch Thủy Lợi 

- Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc 

- Trường Cao đẳng Cơ điện Phú Thọ 

- Trường Cao đẳng CN và KT Bảo Lộc 

- Trường Công nghệ Kinh tế và Thủy sản 

- Trường Cao đẳng Lương thực thực phẩm 
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- Chương trình giống: Trung tâm chuyển giao công nghệ và KN 

- Dự án khuyến nông: Viện Nghiên cứu Mía đường, Trung tâm Nghiên cứu 

và phát triển cây Điều; Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Nông nghiệp Hưng 

Lộc. 

3. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

- Công tác quyết toán năm 

- Thực hiện thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân 

sách năm cho các chủ đầu tư: Ban Quản lý Đầu tư xây dựng Thủy lợi 4,5,7; WB7 

Hà Giang; Ban QLDA ĐTXD công trình NN và PTNT An Giang, Cà Mau, Bình 

Định, Bến Tre, Lai Châu; Sở NN và PTNT Lâm Đồng. 

- Công tác quyết toán hoàn thành 

- Phê duyệt quyết toán dự án công trình hồ Thủy Yên – Thủy Cam, tỉnh 

Thừa Thiên Huế. 

- Phê duyệt quyết toán dự án công trình thủy lợi Đá Hàn, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Họp xác nhận số liệu tiểu dự án xây dựng Trường Đại học Thủy lợi tại 

Khu đại học Phố Hiến thuộc dự án ADB5; Họp hội đồng thẩm tra quyết toán tiểu 

xây dựng Trường Đại học Thủy lợi tại Khu đại học Phố Hiến thuộc dự án ADB5. 

- Phê duyệt quyết toán các hợp phần hoàn thành thuộc dự án WB6: Tiểu dự 

án cống Kênh Cụt tỉnh Kiên Giang; hạng mục chi phí mua sắm thiết bị và ô tô tại 

Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu; hạng 

mục hoàn thành Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) tỉnh Sóc Trăng. 

4. Công tác kiểm toán, kiểm tra tài chính 

Công bố Quyết định KTNN năm 2020. 

Làm việc với KTNN về Kiểm toán tổng hợp tại Vụ. 

5. Công tác hướng dẫn, xây dựng chính sách, chế độ 

Triển khai quyết định số 17/2020/QĐ-TTg ngày 29/5/2020 thực hiên chơ 

chế đặc thù của 3 Cục. 

Phê duyệt dự toán chi tiết năm 2020 các dự án: “Hỗ trợ ứng phó hạn hán và 

xâm nhập mặn khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2020”, “Chương trình 

Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”. 

Trình Bộ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án: “Tăng cường 

khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng 

dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (các hoạt động do Tổng cục Phòng chống 

thiên tai thực hiện) và “Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông 

thôn dựa trên kết quả” (các hoạt động do Tổng cục Thủy lợi thực hiện). 

6. Công tác quản lý tài sản 

Kiểm tra hiện trạng nhà đất tại Đồng Nai, Hưng Yên, Hải Dương. 

Tổng hợp lên phương án sắp xếp nhà, đất tại Ninh Thuận, gửi xin ý kiến 

của UBND tỉnh Ninh Thuận. 
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Tổng hợp phương án sắp xếp nhà đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu sau khi có ý 

kiến của UBND tỉnh gửi BTC thẩm định theo thẩm quyền. 

Báo cáo UBKT Trung ương về công tác xử lý sau kiểm tra tại thông báo số 

759 ngày 13/1/2020 của UBKT Trung ương. 

Rà soát tiêu chuẩn, định mức xe chuyên dùng. 

7. Công tác khác 

Báo cáo tổng kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn 10 năm 

(2011-2020). 

Báo cáo sơ kết công tác Pháp chế 6 tháng đầu năm và phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Báo cáo rà soát việc thực hiện kiểm tra văn bản có chứa quy phạm pháp 

luật từ ngày 01/01/2019-30/6/2020. 

Báo cáo sơ kết công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương 

hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Làm việc với tư vấn phần mềm quản lý ngân sách nhà nước. 

II. Một số công việc chưa hoàn thành 

- Thẩm định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng 

của các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Bộ. 

- Chưa hoàn thành việc rà soát ô tô theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP (đặc 

biệt là xe ô tô chuyên dùng). 

- Chưa hoàn thành việc rà soát đất đai của Bộ. 

B. Nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 7 

1. Phối hợp với Kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện kế hoạch của 

Kiểm toán năm 2020 (anh M. Hà đầu mối phối hợp với các Tổ và công chức 

trong vụ). 

2. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính về 

công tác quản lý tài chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2018 (anh M. Hà 

đầu mối hoàn thành trước ngày 10/07/2020).  

3. Thẩm định dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch 3 năm với các đầu mối 

tổng hợp (các Tổng Cục, Văn phòng Bộ…) từ ngày 13/7/2020 (Chuyên viên 

chuyên quản đầu mối đôn đốc đơn vị, báo cáo Lãnh đạo Vụ và đặt lịch). 

4. Tổng hợp nhiệm vụ NSNN năm 2020, xây dựng dự toán NSNN năm 

2021 và giai đoạn 2021-2023 gửi Bộ Tài chính đúng hạn (anh M. Hà đầu mối 

hoàn thành trước ngày 25/7/2020).  

5. Tiếp tục rà soát các quyết định giao dự toán: các chuyên viên theo dõi 

đơn vị gửi quyết định giao dự toán cho chuyên viên đầu mối tổng hợp để đối 

chiếu về kết quả giao dự toán NSNN 2020 – tránh giao thừa, giao chậm, giao 

thiếu; đồng thời xử lý Tabmis và kiểm tra đảm bảo tiền về kho bạc của đơn vị. 



4 

 

6. Hoàn thành việc rà soát tiêu chí ô tô chuyên dùng theo Nghị định 

04/2019/NĐ-CP (anh Hiệp đầu mối lấy ý kiến của các đơn vị và tổng hợp báo 

cáo Thứ trưởng thường trực trước ngày 15/7). 

7. Tiếp tục rà soát tổng hợp cơ sở dữ liệu về đất đai tại các đơn vị trực 

thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (anh Ước chỉ đạo ưu tiên rà soát đất đai của 

Quảng Ninh và Hưng Yên trước theo đề nghị của đơn vị). 

8. Đôn đốc các đơn vị tiếp tục việc cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về tài 

sản công (các chuyên viên quyết toán tại từng đơn vị).  

9. Quyết toán ngân sách nhà nước nguồn hành chính sự nghiệp: tiếp tục 

thực hiện theo lịch được thông báo tại công văn số 306/BNN-TC ngày 

16/01/2019 (trong quá trình quyết toán kết hợp với việc kiểm tra đất đai và tài sản 

của đơn vị và đưa vào biên bản quyết toán) và hoàn thành vào số liệu trên phần 

mềm quản lý NSNN thường xuyên của Bộ trước ngày 03/8/2020. 

10. Tiếp tục thực hiện thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên 

độ ngân sách năm 2019 cho các chủ đầu tư.  

11. Tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm 

2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (các Tổ hoàn thành việc vào số 

liệu trên phần mềm quản lý đầu tư trước ngày 10/7/2020 để khoá phần mềm). 

12. Tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 2020 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (các Tổ hoàn thành việc vào số liệu 

trên phần mềm quản lý đầu tư trước ngày 10/7/2020 để khoá phần mềm). 

13. Làm việc với công ty phần mềm để xây dựng chủ trương đầu tư dự án 

“Tăng cường năng lực quản lý tài sản, đất đai tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn” (anh Hiệp đầu mối hoàn thành trước 25/7/2020. 

14. Phê duyệt quyết toán dự án công trình hồ Thủy Yên – Thủy Cam, tỉnh 

Thừa Thiên Huế và Tiểu dự án Trạm bơm Nghi Xuyên thuộc dự án ADB5. 

15. Tham gia học tập, nâng cao trình độ. 

16. Thực hiện các công tác khác được Bộ giao. 

 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Vụ (để chỉ đạo); 

- Chuyên viên Vụ (để t/h); 

- Lưu: VT. 

 

 VỤ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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