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THÔNG BÁO 

Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà 

về sơ kết công tác 10/2021 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 11/2021 

 

Ngày 01/11/2021, Vụ Tài chính đã họp cán bộ, công chức Vụ để đánh giá 

kết quả thực hiện công tác tháng 10/2021 và triển khai kế hoạch công tác tháng 

11/2021. 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 10 và giao một số 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 như sau: 

A. Đánh giá tình hình thực hiện công tác 10 năm 2021 

I. Những kết quả đạt được: 

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

- Đã đề nghị Bộ Tài chính thẩm định, cấp bổ sung kinh phí chế độ, chính 

sách cho HSSV năm 2021 tại công văn số 6660/BNN-TC ngày 15/10/2021. 

2. Công tác quyết toán ngân sách nhà nước 

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

- Hoàn thiện Báo cáo Quyết toán ngân sách năm 2020. 

2.2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

a) Quyết toán năm 

b) Công tác quyết toán hoàn thành 

- Họp thông qua biên bản quyết toán dự án ADB6 hợp phần do Ban Quản 

lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 làm chủ đầu tư. 

- Phê duyệt quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2021 cho: 

Viện Nghiên cứu Hải sản và  Trường Đại học Thủy lợi. 

2.3. Công tác kiểm toán, kiểm tra tài chính 

- Hoàn thiện và ký Biên bản kiểm tra kết luận kiến nghị Kiểm toán đối với 

Ngân sách năm 2019. 

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

- Báo cáo UBTW về cơ chế  đặc thù giai đoạn 2016-2020 tại công văn  số 

6652/BN-TC ngày 15/10/2021 theo công văn số 960/-CV/UBTW ngày 

20/9/2021. 

- Góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 284/2016/TT-BTC và 

Thông tư số 09/2018/TT-BTC tại công văn số 6481/BNN-TC ngày 08/10/2021. 
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4. Công tác quản lý tài sản 

- Hướng dẫn thực hiện điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng 

nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu 

tư sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 7183/BNN-TC ngày 

29/10/2021. 

B. Nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 11/2021 

1. Rà soát, đối chiếu số liệu giao dự toán ngân sách nhà nước 2021 (tránh 

giao thừa, giao thiếu) (anh M. Hà đầu mối và chịu trách nhiệm trước Vụ). Trình 

bộ quyết định điều chỉnh giảm dự toán vốn đối ứng năm 2021 và vốn của 

Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành 

nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 trước ngày 15/11/2021 (Chị Huyền chỉ đạo). 

2. Yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, cơ sở pháp lý chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 (Các chuyên viên đôn đốc đơn vị 

hoàn thành trước ngày 30/11/2021). 

3. Hoàn thành việc sửa đổi bổ sung “Quy chế trích lập, quản lý và sử dụng 

Quỹ thi đua, khen thưởng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” trước 

ngày 15/11/2021 (chị Hương đầu mối). 

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

thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; báo cáo Ban cán sự đảng về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 1012-NQ/BCSĐ của ban cán sự ngày 16/3/2020 (Vụ 

trưởng chỉ đạo, anh Linh trực tiếp tham mưu báo cáo hoàn thành trước ngày 

5/11/2021); triển khai kiểm tra đất đai tại tỉnh Thanh Hoá (Ban Thuỷ lợi 3) và 

tại Quảng Ninh (Chi cục kiểm lâm vùng 1). 

5. Hoàn thiện phần mềm quản lý quyết toán đầu tư và bàn giao cho Tổ 

đầu tư quản lý trước ngày 10/11/2021 (anh Nam đầu mối phối hợp với Tổ đầu 

tư); Tiếp tục bám sát tư vấn để hoàn thiện phần mềm “Tăng cường năng lực 

quản lý tài sản, đất đai tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” (anh Linh 

đầu mối phối hợp với các chuyên viên của Vụ).  

6. Tiếp tục bám sát Bộ Tài chính để sớm có ý kiến của Bộ Tài chính về 

định mức xe chuyên dùng cho các đơn vị Bộ gửi sang Bộ Tài chính. 

7. Đôn đốc các đơn vị thực hiện việc điều chuyển hoặc thanh lý xe ô tô 

dùng chung vượt tiêu chuẩn, định mức quy định (anh Hiệp có văn bản đôn đốc 

các đơn vị thực hiện). 

8. Có công văn yêu cầu các cơ quan hành chính báo cáo quỹ lương năm 

2022 và chi ngoài định mức; tham mưu trình Bộ ban hành quyết định định mức 

chi hành chính năm 2022 (chị Hương đầu mối hoàn thành trước 15/11/2021). 

9. Đẩy mạnh và hoàn thành việc quyết toán hoàn thành các dự án đầu tư 

xây dựng cơ bản và các dự án ODA. 
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10. Rà soát, chuyển đổi vị trí công tác giữ các chuyên viên trong từng Tổ 

chuyên môn đặc biệt đối với các chuyên viên đã quản lý một lĩnh vực nhiều năm 

(Chị Thuyên, chị Huyền triển khai thực hiện hoàn thành trước 15/11/2021). 

11. Xử lý tài sản dự án ADB 5 kết thúc. 

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

13. 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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