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Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính
tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện và
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cầu Ngang

Ngày 14/5/2019 Sở Tài chính có Thông báo số 86/TB-STC, về việc tổ
chức làm việc với Ủy ban nhân dân huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Cầu Ngang để kiểm tra nắm tình hình, qua đó kịp thời tháo gỡ những vướng
mắc khó khăn nhằm giúp huyện thực hiện tốt các quy định của luật Ngân sách
Nhà nước trong quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách.
Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang,
lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch và cán bộ nghiệp vụ có liên quan.
Sau khi xem xét Báo cáo số 80/BC-PTC-KH ngày 15/5/2019 của Phòng
Tài chính - Kế hoạch huyện Cầu Ngang về việc báo cáo nội dung làm việc với
Sở Tài chính tại huyện Cầu Ngang ngày 16/5/2019 và các kiến nghị của lãnh
đạo Phòng Tài chính - KH, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang.
Sở Tài chính thông báo kết quả nội dung làm việc, cụ thể như sau:
I. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:
1. Về kết quả phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2019:
UBND huyện có Quyết định số 5599/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 về việc
giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019, UBND
huyện thực hiện phân bổ đúng quy định và đúng theo dự toán được UBND tỉnh
giao cho ngân sách cấp huyện, cụ thể:
- Về phân bổ dự toán thu: 577.175 triệu đồng (trong đó thu NSĐP được
hưởng: 575.975 triệu đồng, đã loại trừ thu phạt ATGT điều tiết về NSTW
1.200 triệu đồng).
- Về phân bổ dự toán chi: 575.975 triệu đồng, (trong đó: Chi đầu tư phát
triển phân bổ đúng định mức được cấp có thẩm quyền giao; chi thường xuyên
đảm bảo tiết kiệm 10% chi thường xuyên, chi dự phòng đảm bảo đúng luật).
2. Tình hình thực hiện công tác tài chính ngân sách 4 tháng đầu năm
2019, cụ thể:
- Tổng thu NSNN trên địa bàn: 273.272 triệu đồng, (trong đó: Thu nội
địa: 11.841 triệu đồng, đạt 28,06% so dự toán)

- Thực hiện chi ngân sách là: 215.593 triệu đồng, (trong đó: Chi ngân sách
huyện: 173.085 triệu đồng, đạt 39,86% so dự toán; chi ngân sách xã: 42.507
triệu đồng, đạt 29,99% so dự toán).
+ Chi đầu tư: 20.720 triệu đồng, đạt 26,91% so với dự toán.
+ Chi thường xuyên: 144.705 triệu đồng, đạt 29,95% so với dự toán.
3. Việc thực hiện chi trả các chế độ chính sách do Trung ương, địa
phương ban hành:
Qua báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cầu Ngang, 04 tháng
đầu năm đã thực hiện chi trả các chế độ chính sách kịp thời cho các đối tượng
đưởc hưởng, đảm bảo đúng đối tượng.
4. Tình hình thực hiện công tác xử lý ngân sách cuối năm 2018 để
thực hiện chuyển nguồn sang năm 2019:
- Đã thực hiện xong (Công văn số 04/PCT-KH ngày 27/3/2019 của Phòng
Tài chính - Kế hoạch huyện Cầu Ngang).
- Còn vốn viện trợ ghi thu ghi chi chờ đối chiếu KBNN để xử lý chuyển
nguồn sang năm 2019.
5. Việc cấp phát, thanh toán kinh phí hoạt động và cơ chế tài chính
khi thực hiện hợp nhất các cơ quan đơn vị theo Kế hoạch số 01-KH/TU, Kế
hoạch số 02-KH/TU, Kế hoạch số 03-KH/TU, Kế hoạch số 04-KH/TU của
Tỉnh ủy:
Thực hiện Công văn số 138/STC-NS ngày 15/01/2019 của Sở Tài chính
về việc hướng dẫn cơ chế tài chính khi thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan
cấp huyện năm 2019. Địa phương báo cáo không có vướng mắc.
6. Việc thực hiện công khai ngân sách:
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện công bố công
khai dự toán ngân sách năm 2019, đúng thời gian, biểu mẫu theo Thông tư
343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính và đăng tải trên cổng
thông tin điện tử, đồng thời niêm yết tại trụ sở làm việc của huyện.
7. Về thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017
Theo báo cáo của Phòng TC-KH huyện Cầu Ngang thì đã thực hiện xong
kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
II. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị:
Quá trình thực hiện, tại địa phương còn một số khó khăn, vướng mắc về
chuyên môn cũng như về kinh phí, đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn một số nội
dung, cụ thể:
1. Khó khăn, vướng mắc:
- Vốn đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2014 - 2016 còn tồn tại huyện
với số tiền: 748,5 triệu đồng (gồm có 06 xã). UBND huyện đã thực hiện dồn

kinh phí của 6 xã này để thực hiện phân bổ cho xã Thạnh Hòa Sơn (xã đặc biệt
khó khăn) thực hiện công trình đường danl bà Hiên ấp Lạc Thạnh, xã Thành
Hòa Sơn (được HĐND huyện phê duyệt tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày
15/12/2018). Tuy nhiên ngày 29/12/2018, KBNN huyện Cầu Ngang có Thông
báo số 90/TB-KBCN về việc từ chối thanh toán công trình “Đường đanl Bà
Hiên ấp Long Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn” với lý do: Phân bổ vốn chưa đúng tinh
thần của các Công văn: Công văn số 2468/UBND ngày 12/7/2018 của UBND
tỉnh Trà Vinh về việc kéo dài thời gian thực hiện vốn Chương trình 135 giai
đoạn 2014-2016 còn tồn tại xã; công văn số 15861/BTC-KBNN ngày
19/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên
độ năm 2018 trên Tabmis. Theo đó, Phòng TC-KH huyện giải trình lý do KBNN
huyện từ chối thanh toán không cho gom kinh phí còn dư của 06 xã về để phân
bổ lại cho 01 xã mà kinh phí còn dư của xã nào thì chỉ được phân bổ cho xã đó.
- Đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn phân bổ chi tiết từng xã đối với kinh
phí dự án AMD và SME.
- Nguồn rà soát, điều chỉnh quy hoạch năm 2018 phân bổ cho huyện 900
triệu đồng (06 xã), đã sử dụng: 754,9 triệu đồng, còn tồn 145,1 triệu đồng, đề
nghị Sở Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí này để chi trả các chi phí còn lại
(chi phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch; chi phí công bố đồ
án quy hoạch được duyệt; chi phí lấy ý kiến cộng đồng).
- Đề nghị Sở Tài chính bố trí kinh phí các chi hội ở xã đặc biệt khó khăn
theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC đối 03 xã đặc biệt khó khăn (03 các xã đặc
biệt khó khăn tăng thêm).
- Đề nghị bổ sung kinh phí thêm cho xã thực hiện kinh phí hòa giải cơ sở
theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND (mỗi xã chi bình quân khoảng 25
trđ/xã/năm nhưng dự toán bố trí 15 trđ/xã/năm, còn thiếu 10 trđ/xã/năm).
2. Đề xuất, kiến nghị với Sở Tài chính:
- Bố trí kinh phí cho huyện theo tiêu chí đô thị loại V;
- Hỗ trợ huyện phần kinh phí hụt thu nội địa năm 2017 và năm 2018.
- Đối với dự án cụm công nghiệp xã Hiệp Mỹ Tây (40 ha): Đề nghị Sở
Tài chính tham mưu cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng
khoảng 40 tỷ đồng, kinh phí quy hoạch tỷ lệ 1/500 khoảng 1,7 tỷ đồng.
III. Kết luận của Giám đốc:
1. Về công tác điều hành thu, chi ngân sách 4 tháng đầu năm 2019:
- Về công tác thu nội địa: 4 tháng đầu năm chỉ đạt 28,06% so dự toán là
chưa đạt tiến độ để hoàn thành dự toán được giao. Đề nghị địa phương triển khai
thực hiện tốt Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh triển
khai các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu và chống thất thu thuế trên địa
bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019. Đồng thời, UBND huyện làm việc với Chi cục

thuế để ra các phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thành dự toán thu nội
địa năm 2019 được giao.
- Về thực hiện chế độ, chính sách: Thời gian qua địa phương thực hiện rất
tốt trong việc chi trả các chế độ, chinh sách; nhất là chính sách liên quan tới con
người; qua các cuộc tiếp xử cử tri tại địa phương không nghe cử tri phản ánh về
việc chi trả các chế độ, chính sách. Đề nghị địa phương tiếp tục linh hoạt, nhanh
nhạy trong quản lý điều hành ngân sách và phát huy tốt việc thực hiện các chế
độ, chính sách trên địa bàn huyện.
- Về công khai ngân sách: Hiện nay hàng năm việc đánh giá công khai
ngân sách địa phương được tổ chức FOBI thực hiện rất nghiêm ngặt kết quả xếp
hạng được công bố toàn quốc. Do đó đề nghị địa phương thực hiện công khai
ngân sách đúng thời gian, biểu mẫu, hình thức công khai theo quy định tại
Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính và Thông tư
số 61/2017/TT-BTC, Thông tư số 90/2018/TT-BTC.
- Đề nghị địa phương báo cáo đầy đủ kịp thời việc quyết toán các chế độ,
chính sách do Trung ương và địa phương ban hành năm 2018 (theo công văn số
644/STC-NS ngày 26/3/2019 và Công văn số 1099/STC-NS ngày 15/5/2019 của
Sở Tài chính). Hàng năm, các địa phương quyết toán chế độ chính sách Trung
ương và địa phương tương đối chậm, do đó đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch
rà soát lại xem có vướng mắc gì trong khâu quyết toán này không.
2. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị
(1) Về việc Vốn đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2014 - 2016 còn dư,
KBNN huyện Cầu Ngang từ chối thanh toán công trình “Đường đanl Bà Hiên
ấp Long Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn” với số tiền 748,5 triệu đồng với lý do không
cho gom kinh phí còn dư của 06 xã để phân bổ lại cho 01 xã (xã Thạnh Hòa
Sơn) mà kinh phí còn dư của xã nào thì chỉ được phân bổ cho xã đó.
Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo quá trình thực hiện, cập nhật các văn
bản có liên quan để Sở Tài chính sẽ phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Trà Vinh
đề xuất hướng xử lý. Sau đó, sẽ thông báo cho địa phương tổ chức thực hiện.
(2) Về việc đề nghị Sở Tài chính hướng dẫn phân bổ chi tiết từng xã đối
với vốn dự án AMD và SME:
+ Đối với dự án AMD: Ngày 13/3/2019, Ban Điều phối dự án AMD tỉnh
có công văn số 25/PCU về việc đề nghị tạm dừng phân bổ vốn (nguồn vốn sự
nghiệp) năm 2019. Theo đó, đề nghị địa phương tạm dừng phân bổ vốn sự
nghiệp năm 2019 đến khi Bộ Tài chính có văn bản điều chỉnh phân rõ nguồn
vốn sự nghiệp (vay và viện trợ) mới tiến hành quy trình phân bổ vốn năm 2019
theo phân cấp.
+ Đối với vốn SME: Hiện nay, Ban dự án SME tỉnh đang trình UBND
phê duyệt kế hoạch thực hiện (trong đó có chi tiết từng xã).

Như vậy, đối với kinh phí dự án AMD và SME đã được bố trí dự toán đầu
năm, tạm thời chờ Ban quản lý dự án AMD và SME tỉnh hướng dẫn phân bổ chi tiết.
(3) Về việc sử dụng nguồn rà soát, điều chỉnh quy hoạch năm 2018 còn
tồn 145,1 triệu đồng để chi trả các chi phí còn lại (chi phí thẩm định nhiệm vụ
quy hoạch và đồ án quy hoạch; chi phí công bố đồ án quy hoạch được duyệt; chi
phí lấy ý kiến cộng đồng):
Do đây là nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách
cấp dưới. Theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 9, Thông tư số 342/2016/TTBTC “Việc sử dụng vốn, kinh phí bổ sung có mục tiêu phải theo đúng mục tiêu
quy định. Trường hợp ngân sách cấp dưới sử dụng không đúng mục tiêu hoặc sử
dụng không hết, phải hoàn trả ngân sách cấp trên”. Tuy nhiên, các chi phí này
đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán và đang thực hiện dở dang.
Do đó, Sở Tài chính thống nhất việc để lại nguồn kinh phí này cho ngân sách
cấp xã để tiếp tục thanh toán các chi phí còn lại đang dở dang.
(4) Đề nghị Sở Tài chính bố trí kinh phí các chi hội ở xã đặc biệt khó khăn
theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC đối 03 xã đặc biệt khó khăn (các xã đặc biệt
khó khăn tăng thêm):
Dự toán đầu năm 2019, Tỉnh bố trí cho địa phương kinh phí cho các chi
hội thuộc xã đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 390 triệu đồng (05 xã), còn thiếu
03 xã (các xã đặc biệt khó khăn tăng thêm). Đề nghị huyện sắp xếp trong dự
toán năm 2019 của ngân sách địa phương để bố trí kinh phí cho các xã thực
hiện. Sau đó, địa phương báo cáo nhu cầu chế độ, chính sách năm 2019 theo
Công văn số 1099/STC-NS ngày 15/5/2019 của Sở Tài chính. Sở Tài chính sẽ
tổng hợp trình cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện các chế độ, chính
sách còn thiếu cho địa phương.
(5) Đề nghị bổ sung kinh phí thêm cho xã thực hiện kinh phí hòa giải cơ
sở theo Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND (mỗi xã chi bình quân khoảng 25
trđ/xã/năm nhưng dự toán bố trí 15 trđ/xã/năm, còn thiếu 10 trđ/xã/năm):
Theo quy định tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của
HĐND tỉnh thì ngân sách sách tỉnh hỗ trợ cho địa phương 15 triệu đồng/xă/năm.
Đây là nhiệm vụ chi của cấp thẩm quyền của địa phương. Do đó, trường hợp
không đủ nguồn thì xã, thị trấn trình UBND huyện xem xét hỗ trợ theo phân cấp
hiện hành.
(6) Về việc bố trí kinh phí cho huyện theo tiêu chí đô thị loại V:
Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách tỉnh, Sở Tài chính sẽ trình cơ
quan có thẩm quyền tạm ứng 50% định mức kinh phí theo tiêu chí đô thị loại V
cho các huyện để thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng đô
thị; kiến trúc, cảnh quan đô thị.
(7) Hỗ trợ huyện phần kinh phí hụt thu nội địa năm 2017 và năm 2018:

Đây là số thu nội địa mà địa phương không hoàn thành dự toán năm 2017,
2018. UBND huyện đã chủ động sử dụng các nguồn của ngân sách địa phương
để xử lý cân đối ngân sách như: Nguồn dự phòng ngân sách, nguồn kết dư ngân
sách và địa phương đã hoàn thành các nhiệm vụ chi năm 2017, 2018. Theo đó,
địa phương không có mất cân đối ngân sách, vì vậy Sở Tài chính chưa có cơ sở
để trình cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ phần số thu nội địa mà địa phương không
hoàn thành dự toán năm 2017, 2018.
(8) Đối với dự án cụm công nghiệp xã Hiệp Mỹ Tây (40 ha): Đề nghị Sở
Tài chính tham mưu cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng
khoảng 40 tỷ đồng, kinh phí quy hoạch tỷ lệ 1/500 khoảng 1,7 tỷ đồng:
- Đề nghị địa phương phối hợp với các ngành chức năng hoàn chỉnh các
thủ tục, hồ sơ để thành lập Cụm công nghiệp xã Hiệp Mỹ Tây. Khi có chủ
trương của cấp có thẩm quyền, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các Sở, ban ngành
có liên quan tham mưu cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí cho địa phương
thực hiện dự án.
- Đối với kinh phí quy hoạch tỷ lệ 1/500, đề nghị địa phương phối hợp với
Sở Xây dựng và các ngành chức năng có liên quan để trình UBND tỉnh cho chủ
trương thực hiện. Sở Tài chính sẽ trình cơ quan có thẩm quyền sử dụng ngân
sách tỉnh hỗ trợ cho địa phương.
Sở Tài chính thông báo đến UBND huyện biết chỉ đạo triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Cầu Ngang;

- Phòng TCKH huyện Cầu Ngang;
- KBNN tỉnh;
- KBNN huyện Cầu Ngang;
- Ban Quản lý AMD tỉnh;
- Ban Quản lý SME tỉnh;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, NS
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