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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số: 835 /STC-NS 

V/v rà soát quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Hà Tĩnh, ngày 16  tháng 03 năm 2020 

 

Kính gửi:     Bộ Tài chính. 

 

Thực hiện Văn bản số 2577/BTC-NSNN ngày 09/3/2020 của Bộ Tài 

chính về việc rà soát quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; 

Trên cơ sở nhiệm vụ của UBND tỉnh giao tại Văn bản số 1378/UBND-

TH2 ngày 11/3/2020; Sau khi xem xét, Sở Tài chính Hà Tĩnh thống nhất với các 

nội dung rà soát, tổng hợp quyết toán ngân sách của Bộ Tài chính; ngoài ra, có 

một số nội dung báo cáo, giải trình như sau: 

1. Đối với việc báo cáo chi Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững: Sở Tài chính sẽ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài 

chính theo đúng biểu mẫu quy định. 

2. Đối với việc báo cáo vay, trả nợ:  

Sở Tài chính Hà Tĩnh xin báo cáo (theo phụ lục kèm theo); trong đó: Dự 

án “Năng lượng nông thôn 2” (Re II) vay vốn ngân hàng thế giới đã được tỉnh 

Hà Tĩnh tạm thời bàn giao nhận nợ cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh trả nợ một 

phần (theo 04 Biên bản bàn giao nhận nợ năm 2014 và năm 2015). Hằng năm, 

căn cứ Biên bản tạm bàn giao nhận nợ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh trả nợ cho 

Ngân hàng phát triển (không thông qua Ngân sách nhà nước). Đến thời điểm 

31/12/2018, Công ty Điện lực Hà Tĩnh còn tạm nhận nợ gốc số tiền 234.142 

triệu đồng; ngân sách tỉnh tạm nhận nợ 89.325 triệu đồng vốn vay của Dự án. 

Việc đến thời điểm hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh chưa bàn giao chính thức số tiền nợ 

vốn vay dự án Re II cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh do 02 bên chưa thống nhất số 

liệu bàn giao (cụ thể không thống nhất được cách tính kinh phí đã khấu hao của 

từng công trình; ngành điện căn cứ khấu hao cơ bản để tính trả nợ trong 10 năm 

theo hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực, địa phương căn cứ cách tính khấu hao 

theo thời thời gian trả nợ theo Hiệp định là 15 năm).  

Vì vậy, hằng năm Sở Tài chính Hà Tĩnh đang báo cáo việc trả nợ hằng 

năm của địa phương bao gồm cả phần ngành điện trả nợ trực tiếp không thông 

qua ngân sách do chưa chính thức bàn giao nợ dự án ReII cho Công ty Điện lực 

Hà Tĩnh dẫn đến còn có chênh lệch giữa số liệu trả nợ được báo cáo và số liệu 

trả nợ được hạch toán qua kho bạc nhà nước. Trong thời gian tới, Sở Tài chính 

Hà Tĩnh sẽ tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến hướng dẫn cụ thể của các Bộ, 

ngành liên quan để xử lý dứt điểm việc bàn giao nợ dự án Re II nêu trên. 
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 3. Về việc thực hiện kiến nghị kiểm toán nhà nước năm 2018: 

Trên cơ sở báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018, UBND 

tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 5148/UBND-TH ngày 16/8/2019 yêu cầu các Sở, 

ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan đơn vị liên quan 

khẩn trương thực hiện nghiêm túc, kịp thời để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính 

và cơ quan kiểm toán. 

Đến ngày 31/12/2019, kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm 

toán ngân sách địa phương năm 2018 đạt 91%, tương ứng với số tiền 170.038,6 

triệu đồng (theo số liệu các đơn vị báo cáo). Trên cơ sở đó, Sở Tài chính Hà 

Tĩnh đã có Văn bản số 461/STC-NS ngày 18/02/2020 gửi kết quả thực hiện 

(kèm theo chứng từ liên quan) cho cơ quan kiểm toán. Hiện nay, Kiểm toán nhà 

nước KVII đang rà soát, kiểm tra các hồ sơ, chứng từ đã thực hiện để thống nhất 

kết quả thực hiện. Sau khi có số liệu chính thức, Sở Tài chính Hà Tĩnh sẽ tham 

mưu UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo Bộ Tài chính kịp thời và chỉ đạo các đơn vị, 

địa phương thực hiện các kiến nghị còn lại theo quy định. 

Trên đây là một số nội dung rà soát, giải trình về quyết toán ngân sách nhà 

nước năm 2018; Sở Tài chính xin báo cáo Bộ Tài chính xem xét./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, NS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hà Văn Trọng 
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