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Số: 526/BDT-VP
V/v thực hiện nhiệm vụ tài
chính ngân sách những
tháng cuối năm 2020.

Đắk Nông, ngày 30 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông
Thực hiện Công văn số 3694/STC-QLNS, ngày 22/7/2020 của Sở Tài
chính tỉnh Đắk Nông về việc thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách những tháng
cuối năm 2020. Ban Dân tộc báo cáo việc rà soát, thực hiện nhiệm vụ chi ngân
sách những tháng cuối năm 2020 như sau:
I. Dự toán được giao năm 2020:
Năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh được UBND tỉnh giao dự toán thu chi ngân
sách nhà nước với tổng kinh phí là: 5.249.000.000 đồng. Trong đó, tại Quyết
định số 1989/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 về việc giao dự toán thu chi ngân
sách nhà nước năm 2020 là 4.749.000.000 đồng và tại tại Quyết định số
669/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 về việc giao kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện
các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 là 500.000.000 đồng. Chi tiết các
nội dung kinh phí như sau:
1. Chi thường xuyên: 3.040.000.000 đồng, trong đó:
a. Lương và các khoản đóng góp theo lương: 2.516.000.000 đồng;
b. Chi thường xuyên: 524.000.000 đồng;
2. Chi không thường xuyên: 1.439.000.000 đồng;
3. Đào tạo kiến thức dân tộc: 180.000.000 đồng;
4. Đào tạo CT135: 500.000.0000 đồng;
5. Đào tạo cán bộ, công chức: 16.200.000 đồng;
6. Kinh phí giảm 01 biên chế (chưa phân bổ): 73.800.000 đồng.
II. Tình hình sử dụng ngân sách nhà nước 7 tháng đầu năm 2020
Ban Dân tộc tỉnh đã thực hiện các nhiệm vụ chi trong phạm vi dự toán
được giao theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định tính đến ngày 30/7/2020
với tổng kinh phí là: 2.653.120.000 đồng, đạt 50,55% so với tổng dự toán được
giao. Chi tiết các nguồn kinh phí như sau:
1. Chi thường xuyên: 1.759.000.000 đồng, đạt 57,86%, trong đó:
a. Chi lương và các khoản đóng góp theo lương: 1.445.500.000 đồng, đạt
tỷ lệ 57,45%;

b. Chi thường xuyên: 313.500.000 đồng, đạt tỷ lệ 59.82%;
2. Chi không thường xuyên: 544.670.000 đồng, đạt tỷ lệ 37,8%
3. Chi đào tạo CT135: 275.650.000 đồng, đạt tỷ lệ 55,13%
4. Chi đào tạo kiến thức dân tộc: đang triển khai thực hiện.
5. Đào tạo cán bộ, công chức: đang triển khai thực hiện.
6. Kinh phí giảm 01 biên chế: 73.800.000 đồng.
III. Dự toán chi ngân sách nhà nước 5 tháng cuối năm 2020
1. Chi thường xuyên: 1.281.000.000 đồng trong đó:
a. Chi lương và các khoản đóng góp theo lương: 1.070.500.000 đồng.
b. Chi thường xuyên: 210.500.000 đồng.
2. Chi không thường xuyên: 894.330.000.000 đồng.
3. Chi đào tạo kiến thức dân tộc: 180.000.000 đồng.
4. Chi đào tạo CT135: 224.350.000 đồng.
5. Đào tạo cán bộ, công chức: 16.200.000 đồng;
III. Đề xuất, kiến nghị
- Đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện
nhiệm vụ phát sinh được UBND tỉnh giao năm 2020 và kinh phí trích lại sau khi
thanh tra thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước. Chi tiết kinh phí Ban Dân tộc
tỉnh đã có Công văn số 459/BDT-VP, ngày 36/6/2020 gửi Sở Tài Chính.
- Đối với việc cắt giảm tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại
của năm 2020 (số tiền chi thường xuyên khác còn lại thực hiện các nhiệm vụ 05
tháng cuối năm của Ban Dân tộc tỉnh là: 210.500.000 đồng). Ban Dân tộc tỉnh
kiến nghị số tiền cắt giảm xem xét bố trí, cân đối để thực hiện các nhiệm vụ
phát sinh đã được UBND tỉnh cho chủ trương, giao nhiệm vụ.
Trên đây là báo cáo tỉnh hình sử dụng ngân sách nhà nước năm 2020,
Ban Dân tộc tỉnh đề nghị Sở Tài Chính tỉnh quan tâm tổng hợp, tham mưu
UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TB, PTB BDT;
- Các phòng BDT;
- Lưu VT, KT.
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