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QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán thu chi NSNN năm 2020

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài 
chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 
các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính 
sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 
2017 của 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;

Căn cứ Quyết định số 4425/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ vào thông báo số 1153 /TB-STC ngày 27/4 /2021 về việc xét duyệt 
quyết toán ngân sách Nhà nước  năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH
       Điều 1. Công bố công khai thuyết minh và số liệu quyết toán ngân sách năm 
2020 của Sở kế hoạch và Đầu tư với nội dung sau: 
            1. Thu phí, lệ phí và nộp NSNN
      - Tổng số thu phí, lệ phí trong năm : 1.206.465.000đ
      - Số phải nộp ngân sách nhà nước: 957.957.300đ
      - Số nộp lên Cục ĐKKD thuộc Bộ KHĐT: 248.507.700đ
      - Số phí, lệ phí được khấu trừ để lại: 0đ

2. Quyết toán chi NS:
Dự toán giao trong năm bao gồm cả bổ sung : 11.512.000.000đ trong đó:

- Kinh phí thực hiện tự chủ là: 8.150.000.000đ



- Kinh phí không thực hiện tự chủ là: 1.852.000.000đ
- Kinh phí sự nghiệp là: 1.500.000.000đ
- Kinh phí bổ sung tổ chức ĐH đảng là: 10.000.000đ

Với Kinh phí được giao trong năm, về cơ bản đơn vị đã thực hiện các 
nhiệm vụ chi theo dự toán đầu năm đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, tuy nhiên 
do tính chất công việc và ảnh hưởng của dịch bệnh covid nên trong năm sở cũng  
dừng không thực hiện một số nhiệm vụ như Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng, Hội 
nghị gặp mặt DN, Đoàn đi Lào và công tác xúc tiến vì vậy trong năm còn một số 
kinh phí cắt giảm, tiết kiệm và thu hồi là : 2.394.833.100đ
 -  Kinh phí thực nhận trong năm: 9.049.166.900đ
 - Kinh phí quyết toán trong năm : 9.049.166.900đ
 - Kinh phí được chuyển sang năm sử dụng và quyết toán: 68.000.000đ

(Chi tiết theo biểu mẫu đính kèm)
       Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
       Điều 3. Chánh văn phòng, Trưởng các phòng thuộc Sở có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban LĐ;
-Các phòng thuộc sở;
- Lưu VT; VP.
 

GIÁM ĐỐC

          
                   Lê Hồng Diên
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