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THÔNG BÁO 

Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà 

về triển khai công tác tháng 04 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 05 

 

Ngày 10/05/2021, Vụ Tài chính đã họp cán bộ, công chức Vụ để đánh giá kết 

quả thực hiện công tác tháng 4 và triển khai kế hoạch công tác tháng 5. 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 04 và giao một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 

như sau: 

A. Đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 04: 

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 5, đợt 6. 

2. Công tác quyết toán ngân sách nhà nước 

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

- Cao đẳng cơ điện xây dựng Việt xô; 

- Cao đẳng cơ điện Tây Bắc 

- Cao đẳng cơ khí Nông nghiệp 

- Trường Cán bộ quản lý NN&PTNT I 

- Cao Đẳng Lương thực thực phẩm 

- Cao đẳng Cơ giới 

- Cao đẳng CN, KT và Thủy lợi Miền trung 

- Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 

- Trung tâm xúc tiến thương mại  

- Dự án Khuyến Nông: Viện Bảo vệ thực vật, Trung tâm nghiên cứu Khoai 

tây, rau và hoa. 

- Chương trình giống: Trung tâm khoa học lâm nghiệp Tây Bắc, Trung tâm 

nghiên cứu thực nghiệm Đông Nam Bắc, Viện lúa ĐBSCL. 

- 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. 
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- Dự án viện trợ: Viện Di truyền nông nghiệp, Dự án Vnsat 

- QT giống gốc thủy sản:  TT nuôi biển Nha Trang, TT giống Bắc Trung Bộ. 

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: WB8 Công ty 

TNHH MTV KTCTTL Dầu Tiếng – Phước Hòa; hệ thống thủy lợi Sông Ray; hệ 

thống thủy lợi Tà Phao; hồ chứa nước Cánh Tạng; XD Trung tâm kiểm nghiệm, 

kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản; WB7 Hòa Bình; Cải tọa, XD 

TRường CĐ cơ giới Ninh Bình; Ban Quản lý ĐTXD Thủy lợi 1. 

b) Công tác quyết toán hoàn thành 

- Phê duyệt quyết toán dự án ĐTXD Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy 

sản vùng 4 và cơ quan Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam Bộ. 

- Phê duyệt quyết toán 02 hợp phần tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng hoàn thành 

thuộc dự án WB6 

- Phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành dự án JICA2 do Sở 

Nông nghiệp và PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư. 

2.3. Công tác kiểm toán, kiểm tra tài chính 

- Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán nhà nước Dự án Đập ngăn mặn sông 

Hiếu, tỉnh Quảng Trị và Dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên tại văn bản số 

2042/BNN-TC ngày 08/4/2021. 

- Xây dựng đề cương kiểm tra theo lịch của Bộ 

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

- Phê duyệt dự toán vốn đối ứng cho hoạt động của Ban Quản lý Trung ương 

các dự án Thủy lợi năm 2021. 

- Phê duyệt kế hoạch tài chính và dự toán chi tiết dự án an toàn đập Việt 

Nam – New Zealand pha 2. 

- 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 Phú Yên và Khánh Hòa. 

5. Công tác khác 

- Tập huấn QTDA WB 7 

- Dự HN thúc đẩy công tác QTHT DA miền Trung 

- Họp tổng kết dự án VFD. 

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. 
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- 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 5 

1. Tiếp tục giải trình và bổ sung hồ sơ cho việc thẩm định về giao dự toán 

nhà nước năm 2021 (phần chưa thống nhất) và hoàn thành nhập Tabmis cho các 

đơn vị (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: lấy ý kiến của Bộ 

Tài chính theo từng khối, trong đó Khối trường đào tạo, dạy nghề (chị Hiền đầu 

mối), xe Ban quản lý các dự án đầu tư và Cục quản lý xây dựng công trình (chị Ngà 

đầu mối). 

3. Thực hiện việc quyết toán ngân sách nhà nước thường xuyên năm 2020 

theo lịch; thực hiện thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân 

sách năm 2020 cho các chủ đầu tư và thực hiện công tác quyết toán các dự án đầu 

tư xây dựng cơ bản hoàn thành. 

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 trong đó thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà, đất tại Thái 

Nguyên, Lào Cai, Quảng Bình, Quảng Trị (anh Ước chỉ đạo). 

5. Đôn đốc các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị thực hiện chính sách tinh giản biên 

chế năm 2022 theo nội dung công văn 187/TC ngày 10/5/2021 trước ngày 

25/5/2021(chị Hiền đầu mối và các chuyên viên phối hợp). 

6. Hoàn thiện đề cương để triển khai kế hoạch kiểm tra việc tuân thủ chế độ 

tài chính năm 2021 tại một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ theo kế hoạch. 

7. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện phần mềm quản lý ngân sách thường xuyên, 

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). 

8. Phê duyệt quyết toán chi phí chung dự án WB6 

9. Thẩm tra quyết toán công trình đầu tư từ nguồn sự nghiệp có tính chất đầu 

tư năm 2020 cho Viện Nghiên cứu NTTS I, II.  

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

11. 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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