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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 21 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO
Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2020; công khai số liệu,
thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng năm 2020
Căn cứ Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội khóa XIII về
Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ
qui định chi tiết thi hành một số điều Luật NSNN năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ
chức được NSNN hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017;
Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-UBND-HC ngày 07/12/2018 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm
2019 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp Tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-SVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2019
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán thu –
chi ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Công văn 1907a/SVHTTDL_KHTC ngày 18 tháng 12 năm 2019
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp gửi Sở Tài chính về việc
phân khai chi tiết nhiệm vụ thu – chi ngân sách nhà nước năm 2020.
Thư viện Tỉnh công bố công khai dự toán NSNN năm 2020; công khai số
liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng năm 2020:
1. Nội dung công khai
1.1 Công khai dự toán ngân sách
Dự toán kinh phí NSNN cấp năm 2020 là:
- Phí thẻ bạn đọc, thu dịch vụ:

227.000.000 đồng

- Nguồn kinh phí tự chủ:

2.197.000.000 đồng

- Nguồn kinh phí không tự chủ:

2.088.051.000 đồng

(Có Biểu số 02 theo Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 kèm theo)
1.2 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân
sách nhà nước

a. Phí thẻ bạn đọc, thu dịch vu:

227.000.000 đồng

- Thực hiện 6 tháng năm 2020:

87.964.000 đồng

- Thực hiện còn lại năm 2020:

139.036.000 đồng

b. Kinh phí Tự chủ năm 2020:

2.197.000.000 đồng

- Thực hiện 6 tháng năm 2020:

985.459.128 đồng

- Số kinh phí còn lại năm 2020:

1.211.540.872 đồng

c. Kinh phí Không tự chủ năm 2020:

2.088.051.000 đồng

- Thực hiện 6 tháng đầu năm 2020:

314.736.244 đồng

- Số kinh phí còn lại năm 2020:

1.773.314.756 đồng

(Có Biểu số 03 theo Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 kèm theo)
1.3 Công khai quyết toán ngân sách nhà nước 2019
a. Phí thẻ bạn đọc, thu dịch vụ:

281.916.000 đồng

b. Kinh phí tự chủ năm 2019:

2.031.000.000 đồng

c. Kinh phí không tự chủ năm 2019:

1.818.243.000 đồng

(Có Biểu số 04 theo Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 kèm theo)
2. Hình thức công khai
Đơn vị thực hiện việc công khai ngân sách nhà nước với các hình thức như
sau:
- Niêm yết công khai trên bản thông báo của đơn vị.
- Công khai trên cổng thông tin đơn vị.
- Công khai trong họp giao ban tháng 7 năm 2020 (có Biên bản cuộc họp).
Trên đây là công bố công khai dự toán NSNN năm 2020; công công khai
số liệu, thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng năm 2020 của
Thư viện Tỉnh./.
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