
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 

Số:          /TB-STC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày       tháng 6 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 

 

Đơn vị được thông báo:Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 Mã chương: 412 

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng 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 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và Biên bản thẩm định quyết toán ngày 10/6/2022 giữa Sở Tài 

chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm2021 của Quỹ Phòng, chống thiên 

tai thành phố và Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 10/6/2022 giữa Sở Tài chính 

và Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố; 

 Sở Tài chính thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm2021 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau: 

I. PHẦN SỐ LIỆU 

1. Số liệu quyết toán 

 a) Thu phí, lệ phí:Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2a đính kèm 

Nội dung Số tiền (đồng) 

1. Tổng số thu 4.248.162.305 

2. Tổng số phải nộp NSNN 504.208.230 

3. Số được khấu trừ hoặc để lại 3.743.954.075 

b) Quyết toán chi ngân sách: Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2c đính kèm 

Nội dung Số tiền (đồng) 

1. Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 2.019.947.963 

2. Dự toán được giao trong năm (a+b+c-d) 95.303.091.000 

a) Dự toán giao đầu năm  94.499.000.000 

b) Dự toán bổ sung 1.759.030.725 

c) Điều chỉnh tăng trong năm         3.550.000.000 

d) Điều chỉnh giảm trong năm         4.504.939.725 
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Nội dung Số tiền (đồng) 

3. Kinh phí thực nhận trong năm 81.355.478.271 

4. Kinh phí quyết toán 81.355.478.271 

5. Kinh phí hủy trong năm  14.584.985.919  

a) Dự toán hủy theo quy định 5.377.985.919 

b) Kinh phí cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên giữ lại 

tại KBNN theo Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 

13/7/2021và Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 

05/11/2021 của UBND thành phố 

9.207.000.000 

6. Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau 1.382.574.773 

c) Quyết toán chi ngân sách theo hình thức ghi thu, ghi chi 

Nội dung Số tiền (đồng) 

1. Số dư tạm ứng vốn viện trợ năm trước chuyển sang 740.308.000 

2. Kinh phí tiếp nhận trong năm 106.000.000 

a) Số đã ghi thu, ghi tạm ứng 101.865.000 

b) Số đã ghi thu, ghi chi 842.173.000 

3. Kinh phí đề nghị quyết toán 842.173.000 

4. Kinh phí giảm trong năm 4.135.000 

5. Số dư tạm ứng vốn viện trợ chuyển sang năm sau 0 

d) Quyết toán nguồn thu phíđược khấu trừ để lại 

Nội dung Số tiền (đồng) 

1. Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 0 

2. Dự toán được giao trong năm 4.466.600.000 

3. Số thu được trong năm 3.743.954.075 

4. Kinh phí quyết toán 3.743.954.075 

5. Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau 0 

2. Tình hình quản lý các Quỹ tài chính ngoài ngân sách 

a) Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

- Cơ sở pháp lý: 
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Ngày 04/02/2021, UBND thành phố ban hành các Quyết định số: 387/QĐ-

UBND về việc tổ chức và hoạt động Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Đà 

Nẵng và 388/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ 

Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Đà Nẵng. 

Ngày 28/6/2021, UBND thành phố có Quyết định số 2235/QĐ-UBND phê 

duyệt dự toán thu, chi năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Đà 

Nẵng. 

- Số liệu thu, chi năm 2021: 

TT Nội dung Số tiền (đồng) 

I Số thu 50.158.508.606 

1 Năm trước chuyển sang 46.058.361.226 

a Nguồn dịch vụ môi trường rừng 8.025.680.658 

b Nguồn trồng rừng thay thế 38.032.680.568 

2 Thu trong năm 2021 4.100.147.380 

a Nguồn dịch vụ môi trường rừng 1.743.118.380 

b Nguồn trồng rừng thay thế 2.357.029.000 

II Số chi 8.902.722.042 

1 Nguồn dịch vụ môi trường rừng 5.679.295.370 

a Chi cho chủ rừng 5.505.515.761 

b Chi hoạt động quản lý Quỹ 173.779.609 

2 Nguồn trồng rừng thay thế 3.223.426.672 

a Chi trồng rừng thay thế  3.138.879.252 

b Hoàn trả kinh phí trồng rừng thay thế 0 

c Chi hoạt động quản lý Quỹ 84.547.420 

III Số dư chuyển năm sau 41.255.786.564 

1 Dịch vụ môi trường rừng (phần chi trả cho chủ rừng) 4.089.503.668 

2 Kinh phí trồng rừng thay thế 37.166.282.896 

b) Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố 

- Cơ sở pháp lý: 

Ngày 16/01/2020, UBND thành phố ban hành các Quyết định số: 176/QĐ-

UBND về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Đà Nẵng và 

177/QĐ-UBND về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, 

chống thiên tai thành phố Đà Nẵng. 
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Ngày 14/01/2021, UBND thành phố có Quyết định số 125/QĐ-UBND giao 

chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021. 

- Số liệu thu, chi năm 2021: 

TT Nội dung Số tiền (đồng) 

1 Năm trước chuyển sang 10.581.728.955 

2 Số thu 16.791.521.787 

3 Số chi 15.059.292.158 

4 Số dư chuyển năm sau (1+2-3) 12.313.958.584 

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

tài chính:  

Tổng số tiền còn lại chưa nộp đến 31/12/2020là 5.098.481.000 đồng.Trong 

năm 2021 không có phát sinh số nộp, số tiền còn phải nộp đến 31/12/2021 là 

5.098.481.000 đồng. 

(Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm) 

4. Thuyết minh số liệu quyết toán 

Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm 

5. Quản lý và sử dụng nguồn cải cách tiền lương 

Số trích lập và sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền 

lương theo phụ lục II đính kèm. 

 II. NỘI DUNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  

Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 2b đính kèm 

 III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

 1. Nhận xét 

 Đơn vị nộp các báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán đảm bảo đúng thời 

gian quy định; mở các sổ kế toán và hạch toán kế toán theo quy định của Thông tư 

số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; đã tổ chức xét 

duyệt và thông báo xét duyệt quyết toán cho các đơn vị trực thuộc. 

 2. Kiến nghị 

 Qua công tác thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 củaSở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thônthực hiện các nội dung sau: 

 a) Căn cứ số liệu tại Bảng đối chiếu số liệu kết quả hoạt động năm 2021 và 

Bảng số liệu thẩm định quyết toán chi ngân sách năm 2021 đã được Sở Tài chính 

xác định, đề nghị đơn vị kiểm tra, đối chiếu và cóThông báo xét duyệt quyết toán 

năm 2021điều chỉnh, bổ sung cho các đơn vị trực thuộc để điều chỉnh số liệu cho 

khớp đúng. 
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 b) Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện trích lập, quản lý 

và sử dụng nguồn kinh phí tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương và chỉ được sử 

dụng khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 

 c) Hướng dẫn Chi cục Chăn nuôi và Thú ý thành phố Đà Nẵng nộp trả ngân 

sách nhà nước đối với nội dung chi không đúng mục đích nguồn kinh phí trợ cấp 

Tết số tiền 16.800.000 đồng; nộp trả ngân sách nhà nước hoặc có biện pháp thu hồi 

dự toán đối với nguồn kinh phí mua sắm được bố trí dự toán nguồn kinh phí tự chủ 

của năm 2017 còn dư (hết nhiệm vụ chi) được chuyển nguồn sang, cụ thể: Chi cục 

kiểm lâm thành phố (243.250.500 đồng) và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

thành phố Đà Nẵng (79.024.000 đồng). 

d) Chỉ đạo các Quỹ tài chính ngoài ngân sách (Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

và Quỹ Phòng, chống thiên tai) có trách nhiệm lập dự toán thu, chi và trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt đảm bảo thời gian cùng với thời gian giao dự toán ngân sách 

hằng năm để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. 

Theo dõi và đôn đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tiếp tục thực hiện kết luận 

của Kiểm toán nhà nước, thanh tra và cơ quan tài chính. 

Quỹ Phòng, chống thiên tai có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các địa phương 

nộp kịp thời vào Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố; kiểm tra báo cáo kết quả sử 

dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai của quận, huyện đảm bảo sử dụng Quỹ đúng đối 

tượng, đúng mục đích, hiệu quả theo đúng quy định tại Quyết định số 177/QĐ-UBND 

ngày 16/01/2020 của UBND thành phốvề việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố Đà Nẵng. 

e) Chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện các 

kiến nghị của Kiểm toán nhà nước theo Công văn số 41/STC-QLNS ngày 01/6/2022 

của Sở Tài chính. 

 f) Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được Thông báo thẩm định quyết 

toán của Sở Tài chính, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm ban hành Quyết định 

công khai quyết toán theo quy định của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

 Kết quả thực hiện phải được tổng hợp, gửi về Sở Tài chính để theo dõi, tổng 

hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp không thực hiện hoặc gặp 

vướng mắc nhưng vượt thẩm quyền xử lý của Sở Tài chính./. 

Nơi nhận: 
- Sở NN và PTNT; 

- Giám đốc Sở (đểbáo cáo); 

- Lưu: VT, VBĐT, HCSN.Vũ.02. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 
 

Hồ Ngọc Phương 
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