
UBND TỈNH NINH THUẬN 

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /ĐPTTH-DVQC Ninh Thuận, ngày         tháng 12 năm 2021 

        

        V/v Báo cáo công tác điều hành 

kinh phí ngân sách cuối năm 2021. 
 

 

 

                   Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận 

     

 
 Tiếp nhận công văn số 6780/UBND-KTTH ngày 14/12/2021 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều hành kinh phí ngân sách cuối năm 2021, 

 Sau khi rà soát Dự toán kinh phí được cấp và nhiệm vụ chi cuối năm  

2021, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận báo cáo như sau: 

1- Về nguồn kinh phí thực hiện: 

- Đối với Dự toán ngân sách được cấp: Đài đã phân bổ, thực hiện tiết 

kiệm, điều hành sử dụng đúng mục đích. 

- Đối với nguồn thu hoạt động sự nghiệp: nguồn thu sự nghiệp của Đài 

chủ yếu là thu quảng cáo trên truyền hình, do bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch 

bệnh Covid-19, từ tháng 4/2021 đến nay, nguồn thu này giảm hẳn. Năm 2021, 

thu hoạt động sự nghiệp được 5,5 tỷ đồng đạt 78% kế hoạch giao (7 tỷ), giảm 

43% so cùng kỳ 2020 (9,7 tỷ đồng).  

2- Về nhiệm vụ chi: 

 2.1- Đối với dự toán ngân sách cấp: 

a- Chi thường xuyên: đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và đầy đủ các nội dung 

chi: Lương, các khoản theo lương và chi phí hành chính theo dự toán được cấp. 

 b- Chi nhiệm vụ không thường xuyên: Đài đã chi thực hiện hoàn thành 

các nội dung chi, không có nội dung chi nào không thực hiện. Tuy nhiên, một số 

nội dung chi không đảm bảo dự toán kinh phí thực hiện và còn thừa qua đấu 

thầu, cụ thể gồm: 

ĐVT: VNĐ 

STT 
Nội dung 

chi 

Dự toán 

cấp 

Số thực 

hiện 

Thiếu (-)/ 

thừa (+) 
Lý do 

1 Chi nhiệm vụ đặc thù    

trong 

đó: - Tiền điện  

(kỳ 1) 
534.600.000 645.600.000 -111.000.000 

Trừ tiết kiệm 

thêm; thiếu 2 

tháng cuối 

năm; đơn vị đã 

cân đối từ 



nguồn thu SN. 

- Nhuận bút 2.649.600.000 3.428.191.237 - 778.591.237 

Trừ tiết kiệm 

thêm và do 

trong năm 

2021 tăng thời 

lượng, nội 

dung tuyên 

truyền côngtác 

phòng, chống 

dịch Covid-19, 

bầu cử HĐND 

các cấp… 

2 Mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn 99.666.393  

trong 

đó: 

- Mua sắm 

màn hình 

Led phim 

trường thời 

sự  

900.000.000 897.003.200 2.996.800 
Chi phí quyết 

toán 

- Bảo trì, bảo 

dưỡng định 

kỳ cột tháp 

anten 134m 

900.000.000 821.282.687 68.717.313 

Thừa ra qua đấu 

thầu và chi phí 

quyết toán 

- Mua sắm 

trang thiết bị 

phòng cháy 

chữa cháy 

1.000.000.000 972.063.329 27.936.671 

Thừa ra qua đấu 

thầu và chi phí 

quyết toán 

- Mua bảo 

hiểm phòng, 

chống cháy 

nổ  bắt buộc 

100.000.000 99.984.391 15.609 

 

  

 Riêng, đối với khoản chi nhuận bút: Triển khai Quyết định số 

40/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021, Đài Ninh Thuận đã có văn bản
1
 đề xuất bổ 

sung kinh phí thực hiện, tuy nhiên, trong tình hình khó khăn chung của kinh phí 

ngân sách tỉnh 2021, chưa được cấp bổ sung để triển khai thực hiện. Vì vậy, Đài 

vẫn thực hiện thanh toán nhuận bút và thù lao theo Quyết định số 257/2006/QĐ-

UBND.  

Số tiền nhuận bút năm 2021 thiếu 778.591.237, cụ thể gồm:  

- Nhuận bút tháng 10: thiếu 179.388.687, đồng (tổng nhuận bút tháng 10: 

255.640.033. Trong đó, chi từ dự toán còn lại của năm 2021: 76.251.346; tạm 

cân đối chi từ nguồn thu 2021 của đơn vị: 179.388.687). 

                                           
1
 Văn bản số 1213/ĐPTTH-DVQC, ngày 22/9/2021. 



- Nhuận bút tháng 11: thiếu 244.202.550, đồng (đã thực hiện xong, chưa 

chi thanh toán). 

- Nhuận bút tháng 12/2021: Ước thiếu 355.000.000, đồng (đã thực hiện 

xong đến 20/12, còn tiếp tục thực hiện đến hết tháng 12; chưa chi thanh toán). 

2.3- Đối với chi phí hoạt động sự nghiệp: năm 2021, Đài gặp rất nhiều 

khó khăn, giảm sút sâu về nguồn thu, theo đó, chi phí cho hoạt động cũng hạn 

chế, các nội dung chi từ hoạt động sự nghiệp cũng không có nguồn để đảm nhận 

thực hiện, cụ thể như : mua bản quyền chương trình, phim truyện phát sóng, chi 

50% thuê bao Vinasat-1
2
, thanh toán công tác phí cho phóng viên tự túc phương 

tiện đi tác nghiệp trên địa bàn tỉnh, không có nguồn để trích lập các quỹ để hoạt 

động theo quy định… 

3- Đề xuất: 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kính đề nghị Sở tài chính quan tâm 

xem xét, tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh: 

3.1- Cho phép Đài điều chỉnh mục chi của kinh phí không thường xuyên 

đối với kinh phí thực hiện còn thừa của nội dung chi Mua sắm tài sản phục vụ 

chuyên môn là 99.831.393 đồng sang để thanh toán nội dung chi nhiệm vụ đặc 

thù (nhuận bút) còn thiếu. 

3.2- Bổ sung kinh phí Chi nhiệm vụ đặc thù (nhuận bút) năm 2021 còn 

thiếu, số tiền (778.591.237 - 99.831.393) là: 678.759.844 đồng. Trường hợp 

trong năm 2021 chưa bổ sung được kinh phí thực hiện, cho phép Đài chuyển nội 

dung chi thanh toán nhuận bút của tháng 11 và 12/2021 sang chi thanh toán 

trong năm 2022. 

3.3- Bố trí kinh phí hỗ trợ cho Đài thanh toán khoản nợ kinh phí thực hiện 

Đề án truyền dẫn phát sóng kênh chương trình Ninh Thuận lên Vinasat-1 theo 

văn bản số 6124/UBND-KTTH ngày 09/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và 

văn bản số 3938/STC-NS, ngày 01/11/2021 của Sở Tài chính.  

Kính báo để Sở Tài chính xem xét, tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh 

theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng; 

- Lưu VT, bp kế toán. 

     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thái 
 

                                           
2
 Đài đã trình tại văn bản số 1147/ĐPTTH-DVQC ngày 13/9/2021. 
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