UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số: 2346 /UBND-KT
V/v đánh giá tình hình thực hiện dự
toán năm 2018 và xây dựng dự toán
kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục
năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hàm Thuận Bắc, ngày 17 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Sở Tài chính Bình Thuận.

Căn cứ Công văn số 2953/UBND-TH ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Bình
Thuận về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế
hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019 – 2021;
Thực hiện Công văn số 3204/STC-HCSN ngày 20/8/2018 của Sở Tài chính tỉnh
Bình Thuận về việc xây dựng dự toán kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục năm 2019.
UBND huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo tình hình thực hiện dự toán chi sự
nghiệp giáo dục năm 2018 và xây dựng dự toán kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục năm
2019, cụ thể như sau:
A. Đánh giá tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2018:
I. Tổng dự toán được giao năm 2018:
294.179 triệu đồng
Bao gồm:
273.499 triệu đồng
- Chi con người và chi hoạt động
- Chi các khoản chế độ phụ cấp:
9.680 triệu đồng
- Chi hỗ trợ mua sắm, sửa chữa, xây dựng trường học: 11.000 triệu đồng
II. Tình hình phân khai:
1. Đầu năm 2018, ngoài kinh phí đảm bảo tiền lương và các khoản phụ cấp
theo lương cho các trường học; UBND huyện cũng đã cân đối ngân sách bố trí định
mức chi hoạt động của các đơn vị trường học tính theo số lớp thực tế, hỗ trợ thêm cho
các trường có số lớp ít và những trường cách xa trung tâm để đồng bộ trong việc chi
hoạt động cho các trường.
Đã tiến hành phân khai kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2018 số tiền: 235.137
triệu đồng. Cụ thể:
- Chi con người và chi hoạt động
- Chi các khoản chế độ phụ cấp:
- Phân khai kinh phí sửa chữa, xây dựng trường học:

217.539 triệu đồng
6.098 triệu đồng
11.500 triệu đồng

Kinh phí còn lại 59.041 triệu đồng dự kiến tiếp tục phân khai sau khi cân đối
nguồn cho các đơn vị trường học (sau điều động, luân chuyển và tuyển dụng mới đầu
năm học).
2. Kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ cho học sinh, sinh viên đã được
UBND huyện cân đối bố trí kịp thời cho các trường để chi trả.
B. Xây dựng dự toán năm 2019:
Trên cơ sở thực hiện mức lương cơ sở 1.390.000đ/tháng, UBND huyện Hàm
Thuận Bắc thực hiện xây dựng dự toán 2019 cụ thể như sau:
341.797,2 triệu đồng.

- Tổng dự toán năm 2019:
Trong đó:
+ Chi con người (giáo viên, cán bộ QL, nhân viên):
+ Hợp đồng 68 và cấp dưỡng:
+ Kinh phí hoạt động:
+ Kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất trường học:
+ Miễn giảm học phí:
+ Hỗ trợ chi phí học tập:
+ Chi ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi:
+ Chi trợ cấp ban đầu theo Nghị định
Số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013:
+ Kinh phí theo Quyết định 93:
+ Kinh phí phổ cập giáo dục:
+ KP học bổng học sinh dân tộc:
+ KP đặc thù cho học sinh dân tộc:

291.091 triệu đồng.
9.250 triệu đồng.
14.360 triệu đồng.
15.000 triệu đồng.
467 triệu đồng.
1.264,5 triệu đồng.
1.976,7 triệu đồng.
189,9 triệu đồng.
2.953 triệu đồng.
954,1 triệu đồng.
3.389 triệu đồng.
902 triệu đồng.

(Biểu chi tiết đính kèm)
Trên đây là đánh giá tình hình thực hiện dự toán sự nghiệp giáo dục năm 2018
và xây dựng dự toán 2019 của UBND huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo Sở Tài chính
tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Bảy);
- Phòng Giáo dục&Đào tạo;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Lưu: VT.
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