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THÔNG BÁO 

Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà 

về sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2021 và thực hiện kế hoạch công tác 

tháng 07/2021 

 

Ngày 5/7/2021, Vụ Tài chính đã họp cán bộ, công chức Vụ để đánh giá 

kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác 

tháng 7/2021. 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 6 tháng đầu năm và giao một 

số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 như sau: 

A. Đánh giá tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2021 

I. Những kết quả đạt được: 

1.1. Tình hình phân bổ và thực hiện dự toán ngân sách. 

- Dự toán được giao (vốn trong nước):  4.749.735 triệu đồng (bao gồm 

vốn ngoài nước), đến nay, dự toán thường xuyên đã giao: 4.646.135 triệu đồng 

(đạt 97.8 %). Kinh phí Chương trình giống giai đoạn mới là 103.600 triệu đồng 

sẽ giao khi có văn bản hướng dẫn cơ chế thực hiện Quyết định 703/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ được cấp thẩm quyền ban hành. 

- Giải trình phân bổ từ đợt 1 đến đợt 5 và đề xuất kinh phí xây dựng 

Chương trình tổng thể phòng chống thiên tai tại Văn bản số 2640/BNN-TC ngày 

7/5/2021. 

- Điều chỉnh dự toán thu và số nộp NSNN năm 2021 gửi Bộ Tài chính tại 

công văn số 2710/BNN-TC ngày 12/5/2021. 

- Nhập Tabmis cho các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ. 

- Điều chỉnh giao dự toán NSNN năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc Bộ. 

1.2. Phê duyệt dự toán  

- Đã kịp thời thực hiện thẩm tra phê duyệt dự toán các chương trình, dự 

án, các nội dung chi ngoài thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ năm 

2020. Qua việc thẩm định dự toán chi của các đơn vị đã kiên quyết loại bỏ 

những nội dung, mức chi bất hợp lý của các đơn vị, hướng dẫn đơn vị thực hiện 

đúng quy trình, thủ tục. 

- Phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án năm 2021 cho Ban quản lý Đầu 

tư và Xây dựng Thủy lợi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 và Ban Quản lý Trung ương các dự 

án Thủy lợi theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
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- Giao dự toán chi thường xuyên năm 2021 cho Ban Quản lý Trung ương 

các dự án Thủy lợi; dự toán chi tiết vốn viện trợ không hoàn lại cho dự án hỗ trợ 

kỹ thuật do Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Trường Đại học 

Thủy lợi, dự án WB9. 

- Phê duyệt dự toán thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình hồ 

Cửa Đạt, hồ Tả Trạch năm 2021 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 

3 và 5. 

2. Công tác quyết toán. 

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

- Thông báo lịch quyết toán năm 2020 cho các đơn vị tại Công văn số 

535/BNN-TC ngày 25/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v thông báo 

lịch xét duyệt, thẩm định quyết toán và báo cáo tài chính năm  2020. 

- Công văn 08/BNN-TC ngày 04/01/2021 hướng dẫn lập và gửi báo cáo 

quyết toán NSNN, báo cáo tài chính, báo cáo tài sản nhà nướcnăm 2020. 

- Việc xét duyệt quyết toán của các đơn vị, về cơ bản là đúng lịch, theo 

quy định tại Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các Tổ và các đơn vị khi thực hiện quyết toán. Do dịch 

Covid 19 nên hiện tại công tác quyết toán đang bị gián đoan, dưới đây là những 

đơn vị đã được duyệt quyết toán : 

+ Phối hợp tham gia quyết toán các đơn vị trực thuộc: Cục BVTV,  Cục 

Thú y. 

+ Các dự án khuyến nông: Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung 

Ương, Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Bảo vệ thực vật, Trung tâm nghiên 

cứu Khoai tây, rau và hoa. 

+ Quyết toán chương trình giống tại các đơn vị: Trung tâm khoa học lâm 

nghiệp Tây Bắc, Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Đông Nam Bắc, Viện  lúa 

ĐBSCL,Viện rau quả, Viện Cây lương thực và cây thực phẩm, Trung tâm khoa 

học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ, Viện Cây ăn quả Miền Nam, Viện Khoa học kỹ 

thuật Tây Nguyên. 

+ 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 

+ Trường Quản lý CB NNPTNT I 

+ Trường Cao đẳng cơ điện Phú Thọ 



3 
 

+ Trường Cao đẳng và CN KT Hà Nội 

+ Trường CĐ CNKT và Chế biến Lâm sản 

+ Trường CĐ Xây dựng Bắc Ninh 

+ Thanh Tra Bộ 

+ Tạp chí Nông nghiệp và PTNT 

+ Trung tâm xúc tiến thương mại  

+ Thanh Tra Bộ 

+ Viện Thủy sản 1 

+ Viện Hải sản 

2.2. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

2.2.1. Công tác quyết toán năm 

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

sách năm cho 26 chủ đầu tư: Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, Ban 

Quản lý Đầu tư xây dựng Thủy lợi 1,2,3,4,5,7,8,9,10; Trường Cao đẳng cơ giới 

và Thủy lợi; WB7 Hòa Bình; UBND huyện Mai Sơn – tỉnh Sơn La; Viện Khoa 

học Thủy lợi Việt Nam; Ban Quản lý ĐTXD ngành NN và PTNT  Bình Thuận; 

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; 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; Cải tạo, xây dựng Trường CĐ cơ 

giới Ninh Bình;   

- Thẩm định quyết toán chi phí quản lý dự án năm 2020 cho Ban Quản lý 

Đầu tư xây dựng Thủy lợi 1,2,3,4,5,7,8,9,10 và Ban Quản lý Trung ương các dự 

án Thủy lợi. 

- Thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân 

sách năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 

782/BNN-TC ngày 04/02/2021 cho 04 tổng cục và các đơn vị liên quan. 

2.2.2. Công tác quyết toán hoàn thành 

- Phê duyệt quyết toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020 cho 08 

đơn vị: Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi; Trường Cao Đẳng Cơ giới; Viện 

Nghiên cứu Hải sản; Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi; Trường Cao đẳng 

Cơ giới Ninh Bình; Viện Nghiên cứu NTTS 1 và 2. 

- 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. 

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

3. Công tác thanh tra, kiểm toán. 

- Đôn đốc thực hiện các kiến nghị kiểm toán nhà nước 2019 lần 2 tại công 

văn 1259/BNN-TC ngày 23/3/2021. 

- 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. 

- Cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch kiểm toán năm 2022 cho Kiểm 

toán Nhà nước (chuyên ngành V) tại văn bản số 2902/BNN-TC ngày 19/5/2021. 

4. Công tác hướng dẫn chế độ, xây dựng định mức, chế độ kế toán. 

- Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự 

nghiệp khác thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 tại QĐ số 

441/QĐ-BNN-TC ngày 21/1/2021 

- Phê duyệt phương án tự chủ tài chính năm 2021 cho các tổ chức khoa 

học và công nghệ trực thuộc Bộ tại QĐ số 464/QĐ-BNN-TC ngày 22/1/2021 

- Tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định về hệ thống mẫu biểu sử 

dụng trong công tác quyết toán tại văn bản số 1302/BTC-ĐT ngày 05/02/2021 

của Bộ Tài chính. 

- Tham gia hội đồng thẩm định Nghị định thanh quyết toán vốn đầu tư 

công của Bộ Tư pháp. 

- Bộ có Công văn số 1026/BNN-TC ngày 22/02/2021 đề nghị các đơn vị 

SNKT&SNK báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ tài chính đối với các đơn 

vị SNKT và sự nghiệp khác. 

5. Quản lý tài sản công. 

- Về sắp xếp các cơ sở nhà, đất của Bộ theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP 

ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công. 

+ Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tiến hành kiểm tra hiện trạng nhà đất và 

tổng hợp phương án lấy ý kiến các bên liên quan tại 7 tỉnh thành phố đối với 66 

cơ sở nhà đất (Thừa Thiên Huế: 20 cơ sở, Tiền Giang: 05 cơ sở, Khánh Hòa: 11 

cơ sở, Phú Yên: 01 cơ sở, Bình Dương: 16 cơ sở, Hà Nam: 04 cơ sở, Thái 

Nguyên: 09 cơ sở). 

+ Tổng số các cơ sở nhà đất đã được Bộ Tài chính phê duyệt phương án 

trong 6 tháng đầu năm là 11 tỉnh với tổng 109 cơ sở nhà đất cụ thể: Tỉnh Bắc 

Ninh (Công văn số 371/BTC-QLCS ngày 13/01/2021, Quyết định số 37/QĐ-
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BTC ngày 13/01/2021); Tỉnh Bình Định: 14 cơ sở ( Công văn số 3643/BTC-

QLCS ngày 07/4/2021); Tỉnh Đồng Nai: 10 cơ sở (Công văn số 4242/BTC-

QLCS ngày 27/4/2021); Tỉnh Hải Dương: 05 cơ sở (Công văn số 38/BTC-QLCS 

ngày 05/01/2021, Quyết định số 05/QĐ-BTC ngày 05/01/2021); Tỉnh Phú Thọ: 

10 cơ sở (Công văn số 2869/BTC-QLCS ngày 22/3/2021); Tỉnh Quảng Ninh: 11 

cơ sở (Công văn số 2867/BTC-QLCS ngày 23/3/2021); Tỉnh Tiền Giang: 05 cơ 

sở (Công văn số 2868/BTC-QLCS ngày 22/3/2021); Tỉnh Thừa Thiên Huế: 20 

cơ sở (Công văn số 4336/BTC-QLCS ngày 29/4/4021); Tỉnh Hòa Bình: 06 cơ sở 

(Công văn số 2543/BTC-QLCS ngày 12/3/2021); Tỉnh Đắk Lắk: 17 cơ sở (Công 

văn số 1522/BTC-QLCS ngày 19/5/2021); Tỉnh Hà Nam: 04 cơ sở (Công văn 

số: 5503/BTC-QLCS ngày 27/5/2021, Quyết định số 1057/QĐ-BTC ngày 

27/5/2021). 

+ Đến thời điểm hiện tại, đã kiểm tra tại 32/54 tỉnh thành phố mà Bộ 

Nông nghiệp và PTNT có các cơ sở nhà, đất với 326/500 cơ sở nhà đất đã được 

tổng hợp về xây dựng phương án và 245 cơ sở nhà đất đã được Bộ tài chính phê 

duyệt phương án. 

- Ký Biên bản kiểm tra tài sản công đến ngày 31/12/2020 để bàn giao từ 

Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Thủy lợi 5 sang Công ty TNHH MTV khai thác 

công trình thủy lợi Tả Trạch. 

- 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. 

- Quyết định Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5 tiếp tục sử 

dụng cơ sở nhà, đất tại 54 Trần Quang Khải, phường Phú Hội, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 2136/QĐ-BNN-TC ngày 18/5/2021. 

6. Các công tác khác. 

- Đôn đốc các đơn vị cập nhập kịp thời biến động tài sản vào cơ sở dữ liệu 

quản lý quốc gia về tài sản của Bộ và báo cáo Bộ Tài chính. 

- Ban hành quyết định và kế hoạch kiểm tra năm 2021. 

- Phối hợp với tổng cục Thủy 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. 

- Bộ có Công văn số 1026/BNN-TC ngày 22/02/2021 đề nghị các đơn vị 

SNKT&SNK báo cáo tình hình thực hiện chế độ tự chủ tài chính đối với các đơn 

vị SNKT và sự nghiệp khác. 

- Tổng hợp báo cáo về xe ô tô hiện có đến ngày 30/5/2021. 

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

- Phối hợp với Trung tâm tin học và thống kế xây dựng phần mềm “Tăng 

cường năng lực quản lý nhà, đất tại Bộ Nông nghiệp và PTNT” theo quyết định 

số 1048/QĐ-BNN-TC ngày 11/3/2021 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc 

phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết, nhiệm vụ công nghệ thông tin. 
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- Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện tinh giản biên chế năm 2022. 

- Tổng hợp báo cáo lắp đặt trạm BTS tại trụ sở cơ quan, tổ chức đơn vị 

đến ngày 10/10/2020. 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I. 

- Báo cáo công tác cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm và triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2021. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của Bộ Tài chính. 

B. Nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 7/2021 

1. Tham mưu trình Bộ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 

số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị sự nghiệp công lập (anh Minh Hà đầu mối, các chuyên viên 

liên quan hoàn thành trình Bộ trước ngày 15/7/2021). 

2. Trình Bộ ban hành hành quyết định cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán 

chi thường xuyên tính đến ngày 15/6/2021 (Anh Minh Hà đầu mối hoàn thành 

trước ngày 7/7/2021). 

3. Thẩm định dự toán NSNN năm 2022 và kế hoạch 3 năm với các đầu 

mối tổng hợp (các Tổng Cục, Văn phòng Bộ…) từ ngày 13/7/2021 (Chuyên viên 

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

4. Tổng hợp việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2021, xây 

dựng dự toán NSNN năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 gửi Bộ Tài chính đúng 

hạn (anh M. Hà đầu mối hoàn thành trước ngày 25/7/2021).  

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

định mức xe chuyên dùng theo từng khối đơn vị: Ban quản lý các dự án đầu tư 

và Cục quản lý xây dựng công trình (chị Ngà đầu mối), các trường Khối trường 

đào tạo, dạy nghề có nhu cầu cấp thiết (chị Hiền đầu mối)… 

6. 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 Ước chỉ đạo có văn bản 

đôn đốc thực hiện). 

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

theo lịch. 

8. 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 2021 – tránh giao thừa, giao chậm, giao 

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

9. Tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách 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 10/7/2021 để khoá phần mềm). 

10. Tổng hợp tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng đầu năm 
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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 10/7/2021 để khoá phần mềm). 

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

sản công (Anh Hiệp đầu mối tham mưu công văn đôn đốc các đơn vị và các 

chuyên viên quyết toán tại từng đơn vị yêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện). 

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

thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.  

13. 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 (Chị Huyền chỉ đạo). 

14. 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). 

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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