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THÔNG BÁO 

Kết luận của Vụ trưởng Nguyễn Văn Hà 

về công tác 04/2022 và thực hiện kế hoạch công tác tháng 5/2022 

 

Ngày 9/5/2022, Vụ Tài chính đã họp cán bộ, công chức Vụ để đánh giá 

kết quả thực hiện công tác tháng 04/2022 và triển khai kế hoạch công tác tháng 

5/2022. 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 4 năm 2022 

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 2022 đợt 5. 

- Giải trình đợt 1, 2, 3, 4 gửi BTC đối với những nội dung chưa thống 

nhất. 

2. Công tác quyết toán ngân sách nhà nước 

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

- Thực hiện công tác quyết toán ngân sách năm 2021: 

- Trường Cao đẳng Cơ điện Việt Xô. 

- Trường Quản lý CB NN&PTNT. 

- Thanh Tra Bộ. 

- Trung tâm thông tin học thống kê. 

- Quyết toán dự án Khuyến nông: 

+ Trung tâm nghiên cứu Chuyển giao TBKT Nông nghiệp. 

+ Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam. 

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 2021 cho: Viện Khoa 

học Thủy lợi Việt Nam, Ban Quản lý Đầu tư XD Thủy lợi 1,2,5,9. 

b) Công tác quyết toán hoàn thành 

- Họp thông qua quyết toán IPM tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng thuộc dự án 

WB6. 
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2.3. Công tác kiểm toán, kiểm tra tài chính 

- Báo cáo đề cương kế hoạch kiểm toán đối với kiểm toán NSNN năm 

2022. 

- Tổng hợp kế hoạch kiểm tra tài chính năm 2022 và đã được Lãnh đạo 

Bộ phê duyệt tại Quyết định số 1575/QĐ-BNN-TC ngày 29/4/2022. 

- Trình Lãnh đạo Bộ ký văn bản yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư cung cấp 

tài liệu phục vụ Kiểm toán Nhà nước năm 2022 tại văn bản số 2398/BNN-TC 

ngày 20/4/2022. 

3. Công tác quản lý tài sản 

- Rà soát, tổng hợp và lên phương án sắp xếp nhà, đất các đơn vị sự 

nghiệp còn lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh gửi BTC phê duyệt theo thẩm 

quyền tại công văn số 2371/BNN-TC ngày 19/4/2022. 

- Thay đổi phương án sắp xếp nhà, đất của Ban Quản lý đầu tư xây dựng 

thủy lợi 5 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gửi xin ý kiến UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế tại công văn số 2218/BNN-TC ngày 13/4/2022. 

- Bổ sung thông tin về cơ sở nhà, đất số 668, đường Bà Triệu, phường 

Điện Biên, tỉnh Thanh Hóa gửi Bộ Tài chính phê duyệt theo thẩm quyền tại 

công văn số 1954/BNN-TC ngày 31/3/2022. 

4. Công tác khác 

- Tổ chức Hội nghị Khối thi đua số 2 về việc ký giao ước thi đua năm 

2022. 

- Họp với Cục Tài chính doanh nghiệp về cơ chế cấp phát kinh phí 

Chương trình giống gốc năm 2022. 

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn thực hiện Quyết định 

703/QĐ-TTg ngày 28/5/2020 về Chương trình giống (Công văn số 2631/BNN-

TC ngày 28/4/2022). 

B. Nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 5/2022 

1. Tổng hợp giao dự toán NSNN năm 2022 đợt 6 bảm đảm có đầy đủ cơ 

sở pháp lý chậm nhất là ngày 20/05/2022 (Anh Hà đầu mối, các chuyên viên 

tổng hợp gửi anh Hà). 

2. Có công văn đôn đốc các đơn vị gửi danh mục dịch vụ công cơ bản, 

thiết yếu thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy 

định; đồng thời, báo cáo thời gian, tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ trên cho 

Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ (Công văn số 90/TCCB-

TCBC ngày 27/4/2022 - hạn nộp 5/5/2022) (Anh Hà đầu mối hoàn thành ngay 

trong ngày 9/5/2022). 

3. Kiểm tra làm rõ việc sử dụng đất, đề xuất hướng xử lý theo quy định 

của pháp luật và hoàn chỉnh phương án sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất là Trạm thực 

nghiệm Văn Giang – Viện di truyền Nông nghiệp và Trạm khảo nghiệm giống 
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cầy trồng Văn Lâm – Trung tâm khảo nghiệm giống cây trồng Quốc gia gửi 

UBND tỉnh Hưng Yên – CV 915/UBND-TH ngày 11/5/2021 (Chị Thảo đầu mối 

phối hợp anh Linh nghiên cứu đề xuất phương án, kế hoạch triển khai). 

 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; 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). 

5. Hoàn thiện phần mềm quản lý quyết toán đầu tư và quản lý NSNN (anh 

Nam đầu mối phối hợp với Tổ đầu tư). 

6. Tiếp tục 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 đầu mối phối 

hợp với các chuyên viên). 

7. Đôn đốc các đơn vị cập nhật dữ liệu về tài sản của đơn vị trên cơ sở dữ 

liệu tài sản quốc gia (anh Hiệp đầu mối xử lý vướng mắc, các chuyên viên theo 

dõi đơn vị đôn đốc). 

8. Tiếp tục triển khai công tác quyết toán NSTX theo lịch, đẩy mạnh 

quyết toán theo niên độ năm 2021, quyết toán hoàn thành các dự án đầu tư xây 

dựng cơ bản và các dự án ODA. 

9. Hoàn thành việc ký giao kết thi đua do Vụ Tài chính làm trưởng cụm 

2022 (anh Linh đầu mối). 

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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