
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:           /STC-TCDN&THTK 

V/v quyết toán chính sách hỗ trợ 

kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi năm 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Trà Vinh, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

  Kính gửi:    

                                              - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

                                              - Công ty TNHH MTV QLKT Công trình thủy lợi. 

 

Căn cứ Công văn số 5513/BTC-TCDN ngày 07/5/2020 của Bộ Tài chính 

về việc quyết toán chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công 

ích thủy lợi năm 2019 (đính kèm). 

Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách năm 2019. 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo quyết toán với Bộ Tài chính, Sở Tài chính 

đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty TNHH MTV QLKT 

Công trình thủy lợi thực hiện quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ công ích thủy lợi năm 2019 theo nội dung quy định tại Công văn số 

5513/BTC-TCDN ngày 07/5/2020 của Bộ Tài chính.  

1. Hồ sơ báo cáo quyết toán gồm: 

- Phê duyệt báo cáo quyết toán diện tích, biện pháp tưới tiêu, nội dung 

công việc, kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và các 

khoản hỗ trợ tài chính khác của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi. 

- Các chứng từ để làm căn cứ thanh, quyết toán các khoản hỗ trợ tài chính 

như: Hợp đồng cung cấp, sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; biên bản 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi,…. 

(bản sao có xác nhận sao y bản chính của các tổ chức, cá nhân khai thác công 

trình thủy lợi). 

2. Báo cáo phê duyệt quyết toán chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng ngân 

sách sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 gồm: 

- Quyết định phê duyệt quyết toán diện tích, kinh phí sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019. 

- Báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019: Nêu biến động, tăng, giảm về diện 

tích, kinh phí; tình hình sử dụng (thu, chi) kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi năm 2019; thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019. 



- Tổng hợp kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2019 theo Phụ lục 1 kèm Công văn số 5513/BTC-TCDN ngày 07/5/2020 của Bộ 

Tài chính. 

Toàn bộ hồ sơ báo cáo quyết toán nêu trên, đề nghị gửi về Sở Tài chính 

trước ngày 26/5/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh 

theo quy định. 

Sở Tài chính rất mong Quý đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TCDN&THTK. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Thanh Dũng 
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