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BÁO CÁO
Quyết toán kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020
Thực hiện Công văn số 513/STC-QLGCS&DN ngày 09/3/2021 của Sở
Tài chính tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo quyết toán kinh phí sử dụng sản phẩm
dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020; Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo
như sau:
1. Công tác phân bổ dự toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch
vụ công ích thủy lợi năm 2020; việc ký hợp đồng đặt hàng với các đơn vị
khai thác công trình thủy lợi
Theo Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và giao dự toán kinh phí sử dụng sản
phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020, Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày
05/6/2020 của UBND tỉnh về việc giao bổ sung kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch
vụ công ích thủy lợi còn thiếu năm 2019 và năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện
đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn phối hợp với đơn vị quản lý thủy nông triển khai thực hiện. Trên cơ sở
Quyết định giao chỉ tiêu và dự toán, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông đã
tiến hành ký hợp đồng đặt hàng với Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Đình
Lập với khối lượng hợp đồng:
- Tổng diện tích tưới là: 516,10ha, trong đó:
+ Diện tích tưới lúa: 458,62ha.
+ Diện tích tưới màu: 57,48ha.
- Dự toán kinh phí là: 610,202 triệu đồng.
2. Đánh giá tình hình thực hiện so với kế hoạch: Về diện tích, kinh
phí đối với các loại cây trồng, thủy sản…
Trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh, trong quá trình rà
soát thực hiện khối lượng giảm so với kế hoạch tỉnh giao, cụ thể:
2.1. Khối lượng theo kế hoạch tỉnh giao
- Tổng diện tích tưới là: 516,50ha, trong đó:
+ Diện tích tưới lúa: 459,30ha.
+ Diện tích tưới màu: 57,20ha.
- Kinh phí là: 610,922 triệu đồng.
2.2. Khối lượng thực hiện
- Tổng diện tích tưới là: 472,54ha, trong đó:
+ Diện tích tưới lúa: 423,20ha.
+ Diện tích tưới màu: 49,34ha.
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- Kinh phí là: 561,200 triệu đồng.
2.3. Khối lượng tăng, giảm so với kế hoạch
- Tổng diện tích tưới giảm: 43,96ha, trong đó:
+ Diện tích tưới lúa giảm: 36,10ha.
+ Diện tích tưới màu tăng: 7,86ha.
- Kinh phí giảm: 49,722 triệu đồng.
3. Quyết toán kinh phí: Số thực hiện, đã cấp, số còn thừa (thiếu) đề
nghị bổ sung
- Số thực hiện: 561,200 triệu đồng.
- Số đã cấp: 550,000 triệu đồng (UBND tỉnh bổ sung trong năm 652,508
triệu đồng, trong đó: Trả số còn thiếu năm 2019 là 102,508 triệu đồng, thực hiện
trong năm là 550,000 triệu đồng).
- Số còn thiếu đề nghị bổ sung: 11,200 triệu đồng.
4. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất
kiến nghị
4.1. Khó khăn, vướng mắc
+ Do các công trình được giao quản lý có quy mô nhỏ và chủ yếu nằm rải
rác ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, nên việc kiểm tra thường xuyên để kịp thời sửa
chữa những hư hỏng nhất là trong mùa mưa, lũ còn gặp nhiều khó khăn.
+ Việc ký hợp đồng trực tiếp với từng hộ dân khi thực hiện mất rất nhiều
thời gian do địa bàn đi lại khó khăn, các hộ sinh sống rải rác, không tập trung.
4.2. Đề xuất kiến nghị
+ Cho phép đơn vị được giao quản lý thực hiện việc ký hợp đồng và thực
hiện nghiệm thu diện tích tưới với người đại diện đối với từng công trình
(Trưởng thôn) trên cơ sở biên bản ủy quyền của các hộ trong thôn.
+ Việc giao chỉ tiêu kế hoạch và giao dự toán kinh phí sử dụng sản phẩm,
dịch vụ công ích thủy lợi cần thực hiện sớm để kịp thời triển khai thực hiện.
(Số liệu theo các phụ lục 1,2 và 3; Quyết định phê duyệt quyết toán kèm
theo).
Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài chính tỉnh
Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tài chính - KH;
- Phòng NN và PTNT;
- Lưu: VT.
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