BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

VỤ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 130/TB-VTC

Hà Nội, ngày 07tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà
về triển khai công tác tháng 03 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 04
Ngày 05/04/2021, Vụ Tài chính đã họp cán bộ, công chức Vụ để đánh giá
kết quả thực hiện công tác tháng 3 và triển khai kế hoạch công tác tháng 04. 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 03 và giao một số nhiệm vụ trọng tâm tháng
04 như sau:
A. Đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 03:
I. Những kết quả đạt được:
1. Công tác xây dựng kế hoạch và điều hành dự toán ngân sách
- Giao dự toán chi NSNN năm 2021 đợt 3, đợt 4, đợt 5
2. Công tác quyết toán ngân sách nhà nước
2.1. Quyết toán ngân sách nhà nước nguồn hành chính sự nghiệp
- Trường CĐ CNKT và Chế biến Lâm sản; Trường CĐ Xây dựng Bắc
Ninh.
- Dự án Khuyến Nông: Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung Ương,
Viện Môi trường Nông nghiệp.
- Chương trình giống: Trung tâm khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, Viện
Cây ăn quả Miền Nam, Viện Khoa học kỹ thuật Tây Nguyên.
2.2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản
a) Công tác quyết toán năm
Quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách năm 2020 cho: Trường CĐ
Cơ giới và Thủy lợi; dự án TS01; dự án WB7 tỉnh Hà Giang và Phú Thọ; dự án
Jica 2 tỉnh Nghệ An; dự án Hồ chứa nước Ngòi Giành – tỉnh Phú Thọ;
b) Công tác quyết toán hoàn thành
- Phê duyệt quyết toán 02 công trình đầu tư từ nguồn sự nghiệp có tính chất
đầu tư của Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi.
- Phê duyệt quyết toán công trình bảo trì hồ chứa nước Tả Trạch từ nguồn
sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020.

- Phê duyệt quyết toán dự án cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Cơ giới
và Thủy lợi hoàn thành.
2.3. Công tác kiểm toán, kiểm tra tài chính
- Chuẩn bị kế hoạch kiểm tra tài chính 2021.
- Đôn đốc thực hiện các kiến nghị kiểm toán nhà nước 2019 lần 2 tại công
văn 1259/BNN-TC ngày 23/3/2021.
3. Công tác hướng dẫn, xây dựng chính sách, chế độ
- Tham gia hội đồng thẩm định Nghị định thanh quyết toán vốn đầu tư
công của Bộ Tư pháp.
4. Công tác quản lý tài sản
- Kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại Bình Dương và Hà Nam.
- Phê duyệt định mức, số lượng thiết bị chuyên dùng phục vụ quản lý nhà
nước về an toàn đập và xây dựng thủy lợi cho Tổng cục Thủy lợi.
5. Công tác khác
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I.
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 4
1. Giải trình và bổ sung hồ sơ cho việc thẩm định về giao dự toán đợt 1, 2,
3 năm 2021 (phần chưa thống nhất) và hoàn thành nhập Tabmis cho các đơn vị
(đối với các nội dung đã thống nhất) trước ngày 08/04/2021 (anh Minh Hà đầu
mối, các chuyên viên liên quan thực hiện).
2. Bám sát Bộ Tài chính để sớm có ý kiến của Bộ Tài chính về định mức
xe chuyên dùng theo Công văn số 7966/BNN-TC ngày 31/8/2020 (anh Hiệp đầu
mối).
3. Thực hiện việc quyết toán ngân sách nhà nước thường xuyên năm 2020
theo lịch (trong quá trình quyết toán lưu ý xử lý số liệu quyết toán năm 2019 theo
Thông báo quyết toán năm 2019 của Bộ Tài chính).
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 (anh Ước chỉ đạo).
5. Ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra năm 2021 (chị Hương đầu
mối).
6. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện phần mềm quản lý ngân sách thường xuyên,
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trong đó giao đơn vị tư vấn thử nghiệm vào số liệu: nhập và phân bổ dự toán
NSNN năm 2019 và năm 2020 (anh Nam đầu mối).
7. Thực hiện thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân
sách năm 2020 cho các chủ đầu tư.
8. Phối hợp với Tổng cục Thuỷ lợi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
định mức, số lượng thiết bị chuyên dùng phục vụ quản lý nhà nước về an toàn
đập và xây dựng thủy lợi cho Tổng cục Thủy lợi.
9. Thẩm tra quyết toán chi phí chung dự án WB5, GMS1 do Ban Quản lý
Trung ương các dự án Thủy lợi thực hiện.
10. Thẩm tra quyết toán dự án ĐTXD Trung tâm chất lượng nông lâm sản
và thủy sản vùng 4 và Cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản
Nam bộ.
11. Tham gia học tập, nâng cao trình độ.
12. 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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