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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Số: 250/TB-STTTT

THÔNG BÁO
Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017
Đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Mã chương: 427
Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của 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 2017 của Văn phòng Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Gia Lai;
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách
năm 2017 (không bao gồm quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản) của Văn phòng Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai như sau:
I. Phần số liệu:
1. Số liệu quyết toán:
1.1) Thu phí, lệ phí
- Tổng số thu trong năm:

101.174.538 đồng

- Số phải nộp ngân sách nhà nước:

101.174.538 đồng

- Số phí được khấu trừ, để lại:

0 đồng

1.2) Quyết toán chi ngân sách:
a. Số dư kinh phí năm trước chuyển sang:

548.758.000 đồng
5.433.000 đồng

- Kinh phí tự chủ:

539.960.000 đồng

- Kinh phí không tự chủ:

3.365.000 đồng

- Kinh phí CTMTQG:
b. Dự toán được giao trong năm:

17.194.050.000 đồng, trong đó:

- Dự toán giao đầu năm (Đã trừ tiết kiệm 10% để CCTL) :

9.007.000.000 đồng

+ Kinh phí tự chủ:

3.422.000.000 đồng

+ Kinh phí không tự chủ:

5.585.000.000 đồng

- Dự toán bổ sung trong năm:

8.187.050.000 đồng

+ Kinh phí Cải cách tiền lương
+ Kinh phí không tự chủ:
Hỗ trợ Tết nguyên đán:
Phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền
về công tác giảm nghèo bền vững:
Trang bị thiết bị, phần mềm CNTT tại bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh:

92.950.000 đông
7.315.100.000 đồng
5.800.000 đồng
40.000.000 đồng
811.150.000 đồng

Xây dựng phần mềm quản lý tài sản công:
Điều chỉnh quy hoạch Bưu chính viễn thông:
Kinh phí đào tạo CNTT:
+ Kinh phí CTMTQG:

5.497.470.000 đồng
300.000.000 đồng
660.680.000 đồng
779.000.000 đồng

c. Kinh phí thực nhận trong năm:

17.181.983.000 đồng

d. Kinh phí quyết toán:

16.919.753.460 đồng

e. Dự toán còn lại kho bạc:

810.987.540 đồng, bao gồm:

- Kinh phí tự chủ (Chuyển nguồn đương nhiên):

57.866.000 đồng

- Kinh phí CTMTQG (Chuyển nguồn):

17.838.000 đồng

- Kinh phí không tự chủ:
+ Chuyển nguồn do kinh phí cấp sau 30/9/2017:

300.000.000 đồng

+ Hủy dự toán tại kho bạc:

435.283.540 đồng

2. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính: Không
II. Nhận xét và kiến nghị:
1. Nhận xét:
- Về thực hiện dự toán: Dự toán chi ngân sách được giao đảm bảo khớp đúng với dự toán
được UBND tỉnh giao về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực chi.
- Đơn vị đã thực hiện mở sổ sách kế toán đầy đủ đúng theo quy định tại Quyết định số
19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006.
- Đơn vị nộp báo cáo quyết toán quý, năm đúng thời gian quy định.
2. Kiến nghị: Không
Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, VP.

