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UBND TỈNH TÂY NINH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TÀI CHÍNH                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Số:            /TB-STC         Tây Ninh, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

THẨM ĐỊNH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 

Đơn vị được thông báo: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

                                           Mã chương: 413 

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; 

Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

và biên bản xét duyệt quyết toán ngày    /   /2021 giữa Sở Tài chính và Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; 

Sở Tài chính thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020 (không 

bao gồm vốn đầu tư XDCB) của Sở Kế hoạch và Đầu tư, như sau: 

I. Phần số liệu: 

1. Số liệu quyết toán: 

a) Thu phí, lệ phí: 

- Tổng số thu trong năm:            305.780.000 đồng. 

- Số phải nộp ngân sách:  115.100.000 đồng.  

- Số phí được khấu trừ để lại: 190.680.000 đồng. 

+ Số phải nộp Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ Đăng ký kinh doanh: theo quy 

định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019: 133.756.000 đồng. 

+ Số phí được để lại tại đơn vị: 56.924.000 đồng.  

(Số liệu chi tiết theo phụ lục 2a đính kèm) 

b) Quyết toán chi ngân sách: 

b.1. Nguồn ngân sách nhà nước: 

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: 0 đồng. 

- Dự toán được giao năm:          7.452.310.000 đồng. 

    + Dự toán giao đầu năm: 6.421.000.000 đồng. 

    + Dự toán bổ sung trong năm: 1.031.310.000 đồng. 

- Kinh phí thực nhận trong năm: 6.970.967.040 đồng. 

- Kinh phí quyết toán:  6.970.967.040 đồng. 

- Kinh phí giảm trong năm: 481.342.960 đồng. 
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+ Dự toán bị hủy: 481.342.960 đồng. 

- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: 0 đồng. 

(dự toán còn dư ở Kho bạc). 

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2c đính kèm) 

b.2. Nguồn phí được khấu trừ để lại: 

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: 83.406.250 đồng. 

+ KP hoạt động: 30.675.818 đồng. 

+ KP nộp ngân sách theo quyết toán năm 2019: 52.730.432 đồng.  

- Số phí được để lại trong năm:          190.680.000 đồng. 

- Số phí được sử dụng trong năm: 221.355.818 đồng. 

- Số KP quyết toán: 221.344.254 đồng. 

+ KP hoạt động: 87.588.254 đồng. 

+ KP trích nộp Trung tâm hỗ trợ nghiệp vụ Đăng ký kinh doanh:

 133.756.000 đồng. 

- Số KP chuyển sang năm sau: 11.564 đồng. 

+ KP hoạt động: 11.564 đồng. 

+ KP trích 40% thực hiện CCTL: 0 đồng. 

          - Số KP còn phải nộp ngân sách:  0 đồng. 

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2c đính kèm) 

2. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài 

chính:  

- Về thực hiện các kiến nghị của Sở Tài chính năm 2019:  

+ Đơn vị đã thực hiện một số kiến nghị của Sở Tài chính năm 2019 như:  

Đơn vị đã tiến hành kiểm kê để lập sổ quản lý, theo dõi tình hình sử dụng tài 

sản, công cụ dụng cụ và hạch toán tính hao mòn tài sản tại đơn vị theo quy định tại 

Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. 

Đơn vị đã thành lập bộ phận thẩm định kế hoạch lựa chọn mua sắm, sửa 

chữa, ban hành Quy chế chi tiêu của Chi bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Đơn vị đã nộp ngân sách số tiền 52.730.432 đồng từ nguồn thu phí. 

3. Thuyết minh số liệu quyết toán: 

a.Thu phí, lệ phí: 

- Đơn vị thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp và thu lệ phí đăng ký kinh 

doanh trong năm là 305.780.000 đồng đạt 43% so dự toán giao (Dự toán giao 

711.000.000 đồng) do mức thu phí giảm. 
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b. Chi ngân sách nhà nước 

- Về tình hình thực hiện dự toán: kinh phí hủy dự toán trong năm là 

481.342.960 đồng là do đơn vị chi một số nội dung còn thừa như: chi ban chỉ đạo 

tái cơ cấu kinh tế tỉnh giai đoạn 2014-2020, ban chỉ đạo phát triển bền vững, Ban 

chỉ đạo đổi mới phát triển KTTT, HTX tỉnh Tây Ninh, hoạt động của nhóm công 

tác mang tính đột phá nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại.  

II. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, 

dịch vụ: không có 

III. Nhận xét và kiến nghị: 

1. Nhận xét: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị quản lý nhà nước, đã và đang thực hiện 

chế độ khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Đơn vị đã xây dựng quy 

chế chi tiêu nội bộ để thực hiện theo cơ chế quy định. Năm 2020, đơn vị đã quản 

lý chi tiêu tiết kiệm góp phần tăng thu nhập cho cán bộ công chức. Kinh phí tiết 

kiệm số tiền là 526.550.961 đồng. Trong đó: đã chi tăng thu nhập 399.028.431 

đồng, chi phúc lợi tập thể 58.354.530 đồng, chi khen thưởng là 69.168.000 đồng. 

- Về chế độ báo cáo: đơn vị thực hiện báo cáo quyết toán đúng thời gian quy 

định. 

- Về chứng từ: đơn vị lập chứng từ kế toán theo quy định tại Thông tư 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán 

hành chính sự nghiệp. 

- Về sổ sách kế toán: tại thời điểm kiểm tra, đơn vị có đủ 1 số loại sổ cơ bản 

theo quy định tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính. 

-Về sổ sách kế toán: tại thời điểm kiểm tra đơn vị lập các loại sổ theo quy 

định tuy nhiên chưa đóng quyển và đóng giáp lai theo quy định. 

- Về Bảng cân đối số phát sinh (S05-H): đơn vị đã thực hiện hạch toán và 

lên bảng cân đối số phát sinh theo quy định. 

- Về hoạt động thu phí, lệ phí: đơn vị thu không đạt so với dự toán giao đầu 

năm, do tình hình dịch covid-19 nên không phát sinh phí đăng ký kinh doanh và 

phí cung cấp thông tin kinh doanh. 

- Về tình hình thực hiện dự toán tại đơn vị:  

+ Đối với kinh phí thực hiện xử phạt vi phạm hành chính, đầu năm đơn vị 

xây dựng kế hoạc thực hiện, tuy nhiên tại kế hoạch chưa xây dựng chi tiết dự toán 

để thực hiện. 

+ Tại đơn vị có tất cả 05 Ban chỉ đạo; tổ điều phối, nhóm đột phá, kinh phí 

hoạt động của của các ban chủ yếu là công tác phí và văn phòng phẩm. 

+ Về mua sắm tài sản, đơn vị thực hiện 

2. Kiến nghị: 
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- Rà soát lại sổ sách đóng quyển và đóng giáp lai để lưu trữ theo quy định. 

- Đối với các nhiệm vụ thực hiện từ nguồn kinh phí không tự chủ đề nghị 

đơn vị bổ sung vào kế hoạch đầu năm dự toán cbhi tiết để thực hiện. 

Sở Tài chính thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư biết và tổ chức thực 

hiện./. 

  KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Sở KHĐT; 

- Kho bạc Nhà nước; 

- Lưu: VT, P.TCHCSN. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

(5 bản) 
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