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THÔNG BÁO
Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017
Đơn vị được thông báo: Trung tâm Công nghệ 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 Trung tâm Công nghệ
thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và Biên bản xét duyệt quyết toán ngày
26/3/2018 giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai và Trung tâm Công nghệ
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
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai như sau:
I. Phần số liệu:
1. Số liệu quyết toán:
1.1) Thu tại đơn vị:
a) Tổng thu:
- Số kinh phí năm trước chuyển sang:

4.553.245.877 đồng
535.777.151 đồng

- Số thu trong năm:

4.017.468.726 đồng

b) Tổng số chi trong năm:

3.644.324.002 đồng

- Nộp thuế:
- Chi phí trực tiếp hoạt động SXKD:
- Chi hoạt động:

286.651.703 đồng
2.584.210.213 đồng
85.498.000 đồng

- Chi trích các quỹ:

687.964.086 đồng

c) Kinh phí tồn chuyển năm sau:

908.921.875 đồng

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

19.000.000 đồng

- KP cải cách tiền lương (CCTL) năm trước chuyển nguồn:19.000.000 đồng
b. Dự toán được giao trong năm:

702.590.000 đồng, trong đó:

- Dự toán giao đầu năm :

546.390.000 đồng

+ Kinh phí tự chủ:

546.390.000 đồng

- Dự toán bổ sung trong năm:

156.200.000 đồng

156.200.000 đồng

+ Kinh phí không tự chủ:
Hỗ trợ Tết nguyên đán:

2.200.000 đồng

Điều chỉnh kinh phí nhiệm vụ thường xuyên sang
nhiệm vụ không thường xuyên:

154.000.000

c. Kinh phí thực nhận trong năm:

702.590.000 đồng

d. Kinh phí quyết toán:

548.590.000 đồng
173.000.000 đồng, bao gồm:

e. Dự toán còn lại kho bạc:

19.000.000 đồng

- Kinh phí CCTL:

154.000.000 đồng

- Kinh phí không tự chủ:
1.3) Nguồn CCTL:

- Khoản thu tại đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông xác định số đã thu theo số kế
toán đã xác định vào Báo cáo tài chính năm đã được Giám đốc Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai phê duyệt.
- Tạo nguồn CCTL từ nguồn thu tại đơn vị năm 2017: 395.232.724 đồng
+ Số thu được xác định sau khi trừ chi phí trực tiếp và thuế thu nhập doanh nghiệp:
(1.146.606.810 x 40%) = 458.642.724 đồng
+ Đã tạm trừ dự toán đầu năm 2017:
+ Nguồn CCTL còn lại:

63.410.000 đồng

(458.642.724 – 63.410.000) = 395.232.724 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 và Sở Thông tin và Truyền thông giao về tổng mức và chi tiết
theo từng lĩnh vực chi.
Nguồn kinh phí thực hiện CCTL ngân sách cấp còn tại đơn vị đến cuối năm 2017:
19.000.000 đồng.
Quy chế chi tiêu nội bộ: Đơn vị đã lập quy chế chi tiêu nội bộ gửi Kho bạc, Sở Tài
chính và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Trong năm 2017 đơn vị đã thực hiện trích khấu hao TSCĐ tham gia vào hoạt động
dịch vụ số tiền: 33.656.363 đồng tích lũy để tái đầu tư TSCĐ.
- 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:
Đề nghị đơn vị theo dõi để tiếp tục thực hiện đúng quy định:

- Tạo nguồn CCTL từ nguồn thu năm 2017 còn chuyển sang năm 2018 số tiền:
395.232.724 đồng.
- Nguồn CCTL do ngân sách cấp: 19.000.000 đồng
Nơi nhận:
- Trung tâm CNTT&TT;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, VP.

