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BÁO CÁO
Tình hình hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2020
của Cơ quan Sở Công Thƣơng
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước 2015 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Thông tư 61/2017/TT-BTC hướng dẫn về công khai ngân sách đối
với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành;
Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 61/2017/TT-BTC
hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức
được ngân sách nhà nước hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;
Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-STC ngày 09/12/2019 của Sở Tài chính về
việc giao dự toán thu NSNN – chi ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Đồng
Nai;
Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-SCT ngày 23/12/2019 của Sở Công Thương
về việc giao dự toán thu NSNN – chi ngân sách địa phương năm 2020 cho Cơ
quan Sở Công Thương;
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu-chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020,
Cơ quan Sở Công Thương báo cáo số liệu thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu
năm 2020 như sau:
I - DỰ TOÁN THU-CHI NSNN NĂM 2020
1. Dự toán thu NSNN
Tổng dự toán thu NSNN phí, lệ phí là 280.000.000 đồng. Dự toán nộp
NSNN phí, lệ phí là 96.000.000 đồng.
2. Dự toán chi NSNN năm 2020: 24.711.000.000 đồng (đã trừ tiết kiệm
10%)
2.1 Kinh phí chi quản lý nhà nƣớc là 15.717.000.000 đồng, trong đó:
- Kinh phí chi hoạt động thường xuyên là 8.055.000.000 đồng;
- Kinh phí chi hoạt động không thường xuyên: 7.662.000.000 đồng;
2.2 Kinh phí chi Sự nghiệp kinh tế là 5.841.000.000 đồng, trong đó:
- Chi sự nghiệp kinh tế: 920.000.000 đồng;
- Kinh phí cải tạo, sửa chữa Trung tâm KC&TVPTCN: 4.921.000.000 đồng
(trong đó, kinh phí giao đầu năm 2020 là 3.987.000.000 đồng, kinh phí năm
trước chuyển sang là 934.000.000 đồng).
2.3 Kinh phí Sự nghiệp môi trƣờng là 3.153.000.000 đồng.
II- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU – CHI
NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
1. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí 6 tháng đầu năm 2020
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Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Công Thương có tổng số thu phí, lệ phí
là 123.440.000 đồng, đạt 44,09% so với dự toán giao đầu năm và giảm 32,6% so
với cùng kỳ năm trước.
Số tiền nộp NSNN là 34.208.000 đồng, đạt 35,63% so với dự toán giao
đầu năm và giảm 42,1% so với cùng kỳ năm trước.
Số tiề n chi cho quản lý hành chính từ nguồ n thu phí để lại là 197.675.040
đồ ng (nguồn thu phí chuyển từ năm 2019 qua là 172.583.539 đồng).
2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi NSNN 6 tháng đầu năm
2020:
Tổng chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020 của cơ quan Sở Công Thương là
5.763.140.501 đồng, cụ thể như sau:
2.1 Chi quản lý nhà nƣớc
Tổng thực hiện chi quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 là
5.573.122.501 đồng, trong đó:
a) Kinh phí hoạt động thƣờng xuyên
Trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí
hoạt động thường xuyên (kinh phí thực hiện chế độ tự chủ) là 3.756.842.766
đồng, đạt 46,64% so với dự toán giao đầu năm và giảm 17,22% so với cùng kỳ
năm trước.
Cơ quan Sở Công Thương được giao 59 biên chế. Số thực hiện đến thời
điểm 30/6/2020 là 59 biên chế, trong đó 59 biên chế công chức và 03 hợp đồng
lao động theo Nghị định 161/NĐ-CP ngày.
b) Kinh phí hoạt động không thƣờng xuyên
Trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan Sở Công Thương sử dụng kinh phí
hoạt động không thường xuyên (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ) là
1.816.279.735 đồng, đạt 23,71% so với dự toán giao đầu năm và tăng 143% so
với cùng kỳ năm trước.
2.2 Chi sự nghiệp kinh tế
Trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan Sở Công Thương chi sự nghiệp kinh
tế là 171.550.000 đồng, đạt 2,94% so với dự toán giao đầu năm.
2.3 Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trƣờng
Trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ quan Sở Công Thương chi sự nghiệp bảo
vệ môi trường là 18.468.000 đồng, đạt 0,59% so với dự toán giao đầu năm.
Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng
đầu năm 2020 của cơ quan Sở Công Thương./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Ban GĐ Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Ban Website Sở;
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