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THÔNG BÁO 

Thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn 

 ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng 

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 Ban quản lý dự án huyện Chi Lăng. 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 Ban quản lý dự án huyện Chi 

Lăng, Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

1. Nhận xét chung: 

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

- Về mẫu biểu quyết toán: Còn thiếu biểu số :02/CĐT và 03/CĐT theo danh 

mục báo cáo quyết toán theo Thông tư 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ 

Tài chính và các văn bản quy định có liên quan. 

- Số liệu báo cáo của đơn vị chưa đầy đủ, còn thiếu số liệu về nguồn cân đối 

ngân sách địa phương và nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu. 

2. Về số liệu quyết toán: 

2.1. Tình hình thanh toán kế hoạch vốn năm 2019 

- Kế hoạch vốn năm 2019: 33.970.700 nghìn đồng. Trong đó: 

+ Nguồn vốn đầu tư từ NSĐP: 29.019.000 nghìn đồng.  

+ Nguồn vốn NSTW: 4.951.700 nghìn đồng. 

- Thanh toán kế hoạch vốn năm 2019: 33.370.734 nghìn đồng, trong đó: Số 

vốn thanh toán khối lượng hoàn thành là: 32.146.977 nghìn đồng, tạm ứng theo 

chế độ chưa thu hồi: 1.223.757 nghìn đồng. 

+ Nguồn vốn đầu tư từ NSĐP: 29.010.109 nghìn đồng; trong đó: Thanh toán 

khối lượng hoàn thành là: 28.381.579 nghìn đồng, tạm ứng theo chế độ chưa thu 

hồi: 628.530 nghìn đồng. 

+ Nguồn vốn NSTW: 4.360.625 nghìn đồng; trong đó: Thanh toán khối 

lượng hoàn thành là: 3.765.398 nghìn đồng, tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi: 

595.227 nghìn đồng. 

- Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm 2019: 8.891 nghìn đồng. 

- Kế hoạch vốn bị hủy bỏ: 591.075 nghìn đồng. 



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

- Kế hoạch vốn được kéo dài: 803.318 nghìn đồng. Trong đó: 

+ Nguồn vốn đầu tư từ NSĐP: 0 đồng;  

+ Nguồn vốn NSTW: 778.677 nghìn đồng. 

+ Nguồn vốn đầu tư NSNN thuộc kế hoạch năm trước: 24.641 nghìn đồng. 

- Thanh toán kế hoạch vốn được kéo dài: 712.626 nghìn đồng, trong đó số 

vốn thanh toán khối lượng hoàn thành: 712.626 nghìn đồng, tạm ứng theo chế độ 

chưa hồi: không, Trong đó: 

+ Nguồn vốn NSTW: 712.626 nghìn đồng; trong đó: Thanh toán khối lượng 

hoàn thành là: 712.626 nghìn đồng, tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi: 0 đồng. 

- Số kế hoạch vốn hủy bỏ: 90.692 nghìn đồng. 

2.3. Tình hình thanh toán các khoản tạm ứng chưa thu hồi từ năm 

trước chuyển sang  

- Thanh toán khối lượng hoàn thành của phần vốn tạm ứng chưa thu hồi từ 

khởi công đến hết niên độ ngân sách năm trước vào năm 2019: 6.918.493 nghìn 

đồng. 

2.4. 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 39.778.096 nghìn đồng. 

- Tổng vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hổi chuyển sang năm 2020: 

5.819.366 nghìn đồng. 

- Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm 2019: 8.891 nghìn đồng. 

- Kế hoạch vốn bị hủy bỏ: 591.075 nghìn đồng. 

 (Chi tiết theo biểu số liệu đính kèm) 

3. Nhận xét: Số liệu quyết toán đã đối chiếu khớp đúng giữa chủ đầu tư, Sở 

Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

4. Kiến nghị: Sở Tài chính đề nghị đối với chủ đầu tư:  

- Báo cáo đầy đủ các nguồn vốn được giao theo quy định; 

- Chủ đầu tư theo dõi phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi số tiền là 

5.819.366 nghìn đồng để thực hiện quyết toán vào niên độ năm ngân sách tiếp 

theo./. 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- KBNN tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP; 

- Phòng QLNS; Trang TT ĐT; 

- Lưu VT, TCĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 
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