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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:       /TB-STC Trà Vinh, ngày     tháng 02 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 
Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Tài chính 

tại cuộc họp giao ban với Phòng Tài chính - KH ngày 6/01/2020 

 

Ngày 6/01/2020, Sở Tài chính tổ chức họp giữa Sở Tài chính với Phòng 

Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã và thành phố Trà Vinh. Đ/c Nguyễn Vũ 

Phương - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có các đồng chí 

Phòng Quản lý ngân sách, Phòng Tài chính - Đầu tư, Phòng Tin học, thống kế 

Và Tài chính doanh nghiệp. 

Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp và nghe phòng Quản lý ngân sách 

báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính ngân sách tháng 01 đầu năm 2020, 

phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối quý I/2020; ý kiến phản ánh các khó 

khăn vướng mắc của Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố. 

Đ/c Giám đốc Sở kết luận như sau: 

I. Về tình hình thực hiện công tác tài chính tháng 01/2020, phương 

hướng nhiệm vụ những tháng cuối quý I/2020. 

Nhìn chung, tháng 01/2020, thu nội địa các huyện, thị xã, thành phố vượt 

tiến độ dự toán năm 2020 (theo tiến độ bình quân thu mỗi tháng thu đạt 8,3%); 

chủ động cân đối ngân sách cấp huyện, cùng với nguồn bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách tỉnh đảm bảo thực hiện tốt các chế độ, chính sách do Trung ương và 

địa phương ban hành cùng với các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn. Tuy nhiên, còn những tồn tai, hạn chế sau: giải ngân xây dựng 

cơ bản chưa đạt yêu cầu; còn thiếu sự phối hợp giữa Kho bạc nhà nước, Chi cục 

thuế với các Phòng, ban cấp huyện nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại 

địa phương mình; thực hiện chế độ báo cáo cho cơ quan cấp trên còn chậm trễ;... 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, thu chi ngân sách nhà nước quý I/2020, 

Giám đốc Sở Tài chính yêu cầu: 

1. Tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo quy định 

tại Công văn số 335/UBND-KT ngày 5/02/2020 của UBND tỉnh. 

2. Về công tác thu ngân sách: Đẩy nhanh tiến độ thu, phấn đấu hoàn thành 

và vượt dự toán thu Quý I/2020 đã được Cục Thuế tỉnh Thông báo cho các 

huyện, thị xã, thành phố. 

3. Quản lý, điều hành chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định đảm bảo tiết 

kiệm, hiệu quả; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự 

toán được giao, kể các chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các 

chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, đồng thời đẩy nhanh 

việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 theo Công văn số 2432/SKHĐT-ĐT 

ngày 26/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Thực hiện tốt các chính sách do 

Trung ương và địa phương ban hành, không để tình trạng chậm, muộn, nợ chế 
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độ, chính sách trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo công văn số 49/STC-

NS ngàu 07/01/2020 của Sở Tài chính. 

4. Thực hiện xử lý việc chuyển nguồn sang năm 2020 đảm bảo theo thời 

gian quy định. 

5. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị  hồ sơ, tài liệu, báo cáo số liệu theo 

mẫu biểu, đề cương để cung cấp cho Kiểm toán Nhà nước khu vực IX. Đồng 

thời tham mưu các cơ quan có thẩm quyền xử lý các kiến nghị của kiểm toán, 

thanh tra còn tồn đọng kéo dài. 

6. Thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 

2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

II. Về xử lý các kiến nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, 

thị xã, thành phố. 

1. Về việc sau khi sắp xếp người hoạt động không chuyên trách theo Nghị 

quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/22019 của HĐND tỉnh Trà Vinh, một 

số chức danh 1 người phụ trách 2 ngành như: Phó Chủ tịch Nông dân - Chữ thập 

đỏ,...nhưng giao kinh phí hoạt động thường xuyên chỉ một người, do đó khó 

khăn trong hoạt động, đề nghị cần hỗ trợ thêm. 

Trên cơ sở số người hoạt động không chuyên trách cấp xã được cơ quan 

có thẩm quyền quyết định (Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 

của HĐND tỉnh, cụ thể: xã loại I, II bố trí tối đa 11 người; xã loại III bố trí tối đa 

là 10 người), HĐND cấp xã giao kinh phí hoạt động cho số người hoạt động 

không chuyên trách theo quy định tại Nghị quyết số 62/2018/NQ-HĐND ngày 

11/7/2018 của HĐND tỉnh (14 triệu đồng/người/năm) là đúng quy định. 

2. Về các khóm của thị trấn Long Thành huyện Duyên Hải có được hưởng 

khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở hay không? 

- Tại khoản 6, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 

Chính phủ quy định “Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 

3,0 lần mức lương cơ sở chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình 

trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền; thôn xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ 

cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở”.  

Như vậy, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ 

chỉ quy định thôn xã biên giới hoặc hải đảo, không quy định khóm. Do đó, 

Khóm thị trấn Long Thành hưởng phụ cấp 3,0 lần mức lương cơ sở. 

3. Về việc kinh phí đô thị loại V (mỗi thị trấn 5 tỷ) phân bổ cho huyện hay 

thị trấn?  

Tại khoản 12, Mục III, Điều 1 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 

8/12/2016 của HĐND tỉnh quy định các thị trấn được cấp có thẩm quyền công 

nhận đô thị loại V thì được phân bổ thêm dự toán chi ngân sách 5.000 triệu 

đồng/đô thị/năm để thực hiện duy tu, sửa chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng 

đô thị; kiến trúc, cảnh quan đô thị. 
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Như vậy, kinh phí này phân bổ cho thị trấn loại V để thực hiện duy tu, sửa 

chữa, nâng cấp các công trình hạ tầng đô thị; kiến trúc, cảnh quan đô thị. 

4. Về kinh phí khám sức khỏe nhân sự Đại hội Đảng các cấp trong tỉnh, 

nhiệm kỳ 2020-2025 theo Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 17/01/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

Kinh phí khám sức khỏe nhân sự Đại hội Đảng các cấp thuộc nguồn kinh 

phí ngân sách tỉnh, do Phòng Tài chính Đảng - Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện. 

5. Về việc kinh phí thực hiện quy hoạch: Trước đây Sở Tài chính đã bố trí 

vốn sự nghiệp để thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch xã nông thôn mới. 

Theo quy định thì rà soát, điều chỉnh quy hoạch thực hiện nguồn vốn đầu tư. Do 

đó, nguồn vốn này giải ngân không được, cuối năm sử dụng không hết. Tuy 

nhiên, việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch xã nông thôn mới đã thực hiện xong 

nhưng chưa thanh toán đơn vị (nhà thầu) thực hiện. Đề nghị Sở Tài chính hướng 

dẫn xử lý nguồn vốn tồn này? nguồn kinh phí, thủ tục thanh toán cho nhà thầu 

đã thực hiện xong rà soát, điều chỉnh quy hoạch xã nông thôn mới. 

- Theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 9, Thông tư số 342/2016/TT-

BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính thì các khoản bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới sử dụng không hết phải nộp trả ngân 

sách cấp trên. 

- Về nguồn kinh phí, thủ tục thanh toán cho nhà thầu: Đề nghị địa phương 

bố trí vốn đầu tư được phân bổ hàng năm theo Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND 

ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh để thực hiện, hồ sơ thủ tục thanh toán thực hiện 

theo hướng dẫn Công văn số 12873/BTC-ĐT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài chính 

về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch. 

6. Về chuyển nguồn sang năm 2020 

6.1. Phòng TC-KH thành phố Trà Vinh báo cáo: Hiện nay KBNN chưa 

xác định số tăng thu của phường, xã do Chi cục Thuế thành phố điều chỉnh số 

thu (thu thuế xây dựng cơ bản) từ phường có nguồn thu vượt dự toán cao sang 

phường có nguồn thu không đạt dự toán. 

Việc điều chỉnh số thu từ phường có nguồn thu vượt dự toán cao sang 

phường có nguồn thu không đạt dự toán là không đúng quy định Nghị quyết số 

09/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh phê duyệt tỷ lệ phần trăm 

(%) phân chia nguồn thu giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã, thành 

phố và ngân sách xã, phường, thị trấn. Đề nghị Phòng TC-KH tham mưu UBND 

thành phố có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. 

6.2. Phòng TC-KH huyện Càng Long: KBNN huyện có công văn sau 

ngày 10/02 mới chạy báo cáo thu cho xã để xã xác định số tăng thu chuyển 

nguồn sang năm 2020. 

Ngày 3/01/2020, Sở Tài chính có công văn số 243/STC-NS về việc 

chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2019 sang năm 2020. Theo đó, sau ngày 

10/02/2020, chủ đầu tư, các đơn vị sử dụng ngân sách, UBND các xã, phường, 

thị trấn không gửi các báo cáo theo quy định, coi như không có nhu cầu 
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chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020. KBNN nơi giao dịch thực hiện thu hồi 

số tạm ứng (đối với số dư tạm ứng) hoặc hủy dự toán (đối với số dư dự toán) 

theo quy định. 

Tại mục 2 Công văn số 66/STC-NS ngày 09/1/2019 của Sở Tài chính 

hướng dẫn thủ tục chuyển sang năm sau: Trước ngày 10/2/2020, các đơn vị dự 

toán phải lập Bảng đối chiếu, xác nhận với KBNN nơi giao dịch về số dư dự 

toán, số dư tạm ứng và số dư trên tài khoản tiền gửi ngân sách cấp. 

Sau ngày 10/2/2020, KBNN đối chiếu lại số liệu, lập báo cáo chi tiết gửi 

cơ quan tài chính cùng cấp thống nhất các nội dung chuyển nguồn sang năm sau. 

Cơ quan tài chính, UBND cấp xã tổng hợp toàn bộ các khoản được 

chuyển nguồn (bao gồm số liệu chuyển nguồn do KBNN cùng cấp báo cáo và 

các khoản tăng thu, tiết kiệm chi) có văn bản gửi KBNN nơi giao dịch để  hạch 

toán chi nguồn từ năm 2019 sang thu chuyển nguồn năm 2020. 

Do đó, đề nghị địa phương khẩn trương phối hợp với KBNN cùng cấp để 

thực hiện xử lý chuyển nguồn sang năm 2020 theo quy định. 

7. Đề nghị hướng dẫn nội dung, mức chi, nguồn kinh phí dịch viên đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) 

Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Y tế để ban hành công văn hướng dẫn 

thực hiện. 

Riêng kinh phí phát sinh thêm do địa phương thành lập tổ dập dịch nhiều 

hơn số lượng tổ dập dịch Sở Y tế quy định: đề nghị địa phương sử dụng nguồn 

dự phòng của địa phương để thực hiện.  

8. Phụ cấp cán bộ không chuyên trách ấp, khóm: Trước đây Nghị quyết số 

07/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của HĐND tỉnh có hỗ trợ theo bằng, nhưng 

theo Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh thì 

không có hỗ trợ theo bằng. Đề xuất hỗ trợ thêm phụ cấp này cho cán bộ không 

chuyên trách ấp, khóm. 

Sở Tài chính ghi nhận kiến nghị của địa phương. Tuy nhiên, đề nghị đơn 

vị chi trả phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ấp, khóm theo đúng quy 

định tại Nghị quyết số 93/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh.  

9. Về hướng dẫn mức chi công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, chuẩn bị 

phương án nhân sự trình đại hội; hướng dẫn người được trưng tập tham gia phục 

vụ trong những ngày tổ chức đại hội theo Quy định tại 3989-QĐ/VPTW ngày 

16/8/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng. 

Đề nghị địa phương thực hiện theo quy định tại 3989-QĐ/VPTW ngày 

16/8/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng, các khoản không có định mức chi, 

chi theo thực tế, dự toán không đảm bảo có thể bổ sung ngân sách địa phương. 

10. Về việc hướng dẫn nguồn vốn vượt thu xổ số kiến thiết năm 2019 do 

dự toán đầu năm không có nguồn vốn này. 

Địa phương phân bổ kinh phí và rút dự toán theo hình thức bổ sung có 

mục tiêu cho huyện, thị xã, thành phố. 
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11. Về kinh phí dịch tả heo Châu Phi 

Phòng TC-KH Càng Long phản ánh: huyện còn thiếu kinh phí khoản 07 

tỷ. Riêng kinh phí huyện sử dụng 50% dự phòng ngân sách huyện, xã trên dự 

toán được giao để thực hiện phòng, chống dịch, tuy nhiên cuối năm huyện thu 

không đạt dự toán đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm phần chênh lệch hụt thu 50% dự 

phòng ngân sách huyện, xã.  

Sở Tài chính đề nghị địa phương báo cáo kết quả thực hiện, số liệu giải 

ngân thực hiện phòng, chống dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện (Báo cáo 

kèm theo các tài liệu thuyết minh; số liệu giải ngân phải có xác nhận của Kho 

bạc Nhà nước cấp huyện). Sau khi nhận được Báo cáo của huyện, Sở Tài chính 

sẽ cân đối nhu cầu, nguồn kinh phí của địa phương, kinh phí còn thiếu để trình 

cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí còn thiếu cho địa phương.  

12. Hướng dẫn chi xử lý cải thiện môi trường; Ban Chỉ đạo cấp xã từ 

nguồn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 

12/5/2017; Thông tư số 08/2019/TT-BTC ngày 30/01/2019 của Bộ Tài chính; 

Quyết định 38/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh. 

13. Về việc kinh phí trang phục cơ quan kiểm tra - thanh tra cấp huyện 

sau sáp nhập chi như sau: cán bộ, công chức phụ trách thanh tra thì chi theo quy 

định tại Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2015 của Tổng Thanh tra 

Chính phủ; cán bộ, công chức phụ trách kiểm tra thì chi theo Quy định 3118-

QĐ/TU ngày 10/01/2018 của Tỉnh ủy. 

14. Về việc văn thư kiêm nhiệm kế toán có được hưởng phụ cấp kiêm 

nhiệm kế toán hay không? 

Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/03/2018 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ 

cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị 

kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước. Thông tư này do Bộ Nội vụ ban hành, 

trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị địa phương phản ánh 

về Sở Nội vụ để được hướng dẫn thực hiện. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban với các 

huyện, thị xã, thành phố ngày 6/01/2020, Sở Tài chính thông báo để các Phòng Tài 

chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố Trà Vinh biết để tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo Sở; NH VĂN PHÒNG 

- KBNN tỉnh; 

- Phòng TCKH các huyện, TX, TP; 

- Phòng TC- Đầu tư;  

- Trang thông tin điện tử Sở;  Lâm Quốc Việt 

- Lưu:VT, NS 
 

 

TL. GIÁM ĐỐC  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lâm Quốc Việt 
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