
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-STC Lạng Sơn, ngày 02 tháng 6 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Thẩm định quyết toán vốn đầu tư 

Nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng 

 

Căn cứ Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính 

quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà 

nước theo niên độ ngân sách hàng năm. 

Trên cơ sở Biểu báo cáo số liệu của UBND huyện Văn Lãng; Sau khi tiến 

hành thẩm tra báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà 

nước theo niên độ ngân sách năm 2019 của UBND huyện Văn Lãng; Sở Tài 

chính thông báo kết quả thẩm định như sau: 

1. Nhận xét chung: 

- Thời gian đơn vị gửi báo cáo quyết toán chưa đảm bảo theo quy định. 

- Về biểu mẫu quyết toán được lập đầu đủ theo quy định. 

2. Về số liệu quyết toán: 

2.1 Tình hình thanh toán kế hoạch vốn năm 2019 

- Kế hoạch vốn năm 2019 là: 1.680.800.000 đồng. Trong đó: 

+ Nguồn vốn đầu tư từ NSĐP là: 1.268.000.000 đồng. 

+ Nguồn vốn NSTW là: 412.800.000 đồng. 

- Thanh toán kế hoạch vốn năm 2019 là: 1.229.654.000 đồng, trong đó: 

Số vốn thanh toán khối lượng hoàn thành (từ nguồn vốn NSĐP) là: 

1.229.654.000 đồng. 

- Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm 2020 là: 451.146.000 đồng, 

trong đó: 

+ Nguồn vốn đầu tư từ NSĐP là: 38.346.000 đồng. 

+ Nguồn vốn NSTW là: 412.800.000 đồng. 

2.2. Tình hình thanh toán vốn kế hoạch năm trước chuyển sang 

- Kế hoạch vốn được kéo dài là: 196.315.000 đồng, trong đó: 

+ Nguồn vốn đầu tư từ NSĐP: 0 đồng;  

+ Nguồn vốn NSTW là: 196.315.000 đồng. 
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- Thanh toán kế hoạch vốn được kéo dài là: 85.336.000 đồng, trong đó số 

vốn thanh toán khối lượng hoàn thành là: 85.336.000 đồng. 

- Số kế hoạch vốn hủy bỏ là: 110.979.000 đồng. 

2.2 Vốn đầu tư được quyết toán niên độ ngân sách 2019 

- Tổng vốn thanh toán khối lượng hoàn thành được quyết toán niên độ 

ngân sách năm 2019 là: 1.314.990.000 đồng. 

- Tổng kế hoạch vốn được kéo dài sang năm 2020 là: 451.146.000 đồng.  

(Chi tiết theo biểu số liệu đính kèm) 

3. Kiến nghị: Sở Tài chính đề nghị chủ đầu tư gửi báo cáo quyết toán vốn 

đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách đúng thời hạn, đồng thời công khai 

quyết toán theo quy định tại Thông tư 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của 

Bộ Tài chính và Công văn số 1014/STC-QLNS ngày 22/5/2020 của Sở Tài 

chính./. 

 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- KBNN tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP; 

- Phòng QLNS, trang TTĐT; 

- Lưu VT, TCĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 
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