HĐND HUYỆN TUẦN GIÁO
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số: 90/BC-BKTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuần Giáo, ngày 24 tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO THẨM TRA
Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020
của các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo
_______________
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, Ban KT-XH
thẩm tra Tờ trình số 302/TTr-UBND ngày 24/12/2020 của UBND huyện về
việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của các xã, thị trấn
huyện Tuần Giáo, Ban KTXH có ý kiến sau:
1. Việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của các xã,
thị trấn huyện Tuần Giáo đã đảm bảo đúng theo quy định hiện hành (Luật Tổ
chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật Ngân sách Nhà nước
ngày 25/06/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính
phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách
nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính
quy định chi tiết một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016
của Chính phủ quy định chi một số điều của Luật ngân sách nhà nước ).
2. Ban KT-XH đề nghị TT HĐND huyện phê duyệt về việc điều chỉnh,
bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo,
cụ thể như sau:
2.1. Điều chỉnh giảm dự toán số tiền 7.343.153.398 đồng (Bẩy tỷ ba trăm
bốn mươi ba triệu một trăm năm mươi ba nghìn ba trăm chín mươi tám đồng)
- Nguồn kinh phí tự chủ (13): 5.356.900.000 đồng, lý do điều chỉnh:
Đánh giá lại dự toán so với đầu năm và sau Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn.
- Nguồn cải cách tiền lương (14): 1.500.653.750 đồng, lý do điều chỉnh:
Nguồn CCTL được tạm ứng tại Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 21/11/2019
của UBND huyện Tuần Giáo (Nguồn 27), sau khi bổ sung có mục tiêu năm 2020
thì các xã, thị trấn không thực hiện được vào nguồn của năm 2020.
- Nguồn kinh phí không tự chủ (12): 485.599.648 đồng:
+ Kinh phí huấn luyện dân quân tự vệ, số tiền 149.868.000 đồng: Không
đủ lực lượng huấn luyện so với kế hoạch đầu năm.
+ Kinh phí sự nghiệp đào tạo, số tiền 4.143.000 đồng: Còn dư so với dự
toán giao.
+ Kinh phí mua rèm, số tiền 197.920.000 đồng: Giảm khối lượng so với
dự toán giao.
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+ Kinh phí mua sắm tài sản, số tiền 89.274.000 đồng: Giảm giá trị hợp
đồng, giảm danh mục theo Quyết định phê duyệt.
+ Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc, số tiền 40.794.648 đồng:
Giảm đối tượng, làm tròn số học.
+ Kinh phí mừng thọ, số tiền 3.600.000 đồng: Giảm đối tượng so với dự
toán giao.
(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo)
2.2. Bổ sung dự toán số tiền: 394.152.689 đồng (Ba trăm chín mươi
bốn triệu một trăm năm mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi chín đồng)
- Sự nghiệp đào tạo: 151.306.689 đồng, từ các nguồn: Nguồn điều chỉnh
tại Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND huyện Tuần
Giáo số tiền 147.163.689 đồng; Từ điều chỉnh giảm tại Biểu số 01 số tiền
4.143.000 đồng
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc: 4.926.000 đồng, từ nguồn:
Điều chỉnh giảm tại Biểu số 01 (Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc)
- Kinh phí mua rèm: 197.920.000 đồng, từ nguồn: Điều chỉnh giảm tại
Biểu số 01 (Kinh phí mua rèm)
- Chi khác: 40.000.000, từ nguồn: Điều chỉnh giảm tại Biểu số 01 (Kinh
phí mua sắm tài sản)
(Chi tiết có biểu số 02 kèm theo)
Trên đây là Báo cáo thẩm tra Tờ trình số 302/TTr-UBND ngày 24/12/2020
của UBND huyện về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020
của các xã, thị trấn huyện Tuần Giáo, Ban KTXH trình TT HĐND huyện khóa
XX xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT.HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Lưu: VT, Ban KT-XH.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
KT TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Đặng Thị Nga

2

