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BÁO CÁO 

Rà soát dự toán chi NSNN quý I, năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 438/STC-QLNS ngày 16/3/2020 của Sở Tài chính 

về việc rà soát dự toán chi NSNN quý I, năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập báo cáo kết quả rà soát dự toán chi NSNN quý I, năm 2020 như sau: 

1. Kết quả rà soát chỉ tiêu biên chế thực hiện phân bổ dự toán năm 2020 

so các quyết định giao chỉ tiêu biên chế: Giảm 02 biên chế, số kinh phí giảm là 

239 triệu đồng. (Số liệu chi tiết như biểu 01kèm theo) 

2. Kết quả rà soát tăng (giảm) dự toán ngoài định mức năm 2020 

- Các chỉ tiêu giao dự toán từ đầu năm nhưng đến nay có điều chỉnh giảm, 

các chương trình, kế hoạch, đề án được bố trí kinh phí từ đầu năm nhưng không 

thực hiện, hoặc giảm quy mô: Không có. 

- Những nội dung, nhiệm vụ chi đã triển khai thực hiện xong nhưng còn 

dư nguồn kinh phí: Không có. 

- Những nhiệm vụ chi chưa triển khai và hoãn không thực hiện, giảm quy 

mô so dự toán giao đầu năm do ảnh hưởng của dịch bênh Covid-19: Kinh phí hỗ 

trợ chi phí tổ chức Trại Xuân Háng Slấp, với số tiền là 15 triệu đồng. 

- Kinh phí điều chỉnh giảm dự toán do thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành 

chính cấp xã: Không có. 

- Các nội dung, nhiệm vụ chi khác đã được giao dự toán nhưng không 

thực hiện: Không có. 

(Số liệu chi tiết như biểu 02 kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài chính để xem 

xét, tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính;                                                                                   
- CT, các PCT UBND huyện;     

- Phòng TC - KH huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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