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THÔNG BÁO 

Thẩm định quyết toán vốn đầu tư 

Nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

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 Sở Giáo dục và Đào tạo. 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 đơn vị; Sở Tài chính thông báo kết 

quả thẩm định như sau: 

1. Nhận xét chung: 

- Thời gian đơn vị gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo 

niên độ ngân sách năm 2019 chưa đảm bảo theo quy định. 

- Về biểu mẫu quyết toán được lập đảm bảo theo quy định. 

- Số liệu báo cáo của đơn vị chưa đầy đủ: Thiếu số liệu về các nguồn vốn: 

Nguồn vốn nước ngoài ODA (Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn trên kết quả đầu ra – Hợp phận cấp nước và vệ sinh trường học). 

2. Về số liệu quyết toán: 

2.1. Tình hình thanh toán kế hoạch vốn năm 2019 

- Kế hoạch vốn năm 2019: 76.731.000.000 đồng. Trong đó: 

+ Nguồn vốn đầu tư từ NSĐP: 48.996.000.000 đồng.  

+ Nguồn vốn NSTW: 27.735.000.000 đồng. 

- Thanh toán kế hoạch vốn năm 2019: 66.671.905.403 đồng, trong đó: Số 

vốn thanh toán khối lượng hoàn thành là: 65.990.860.403 đồng, tạm ứng theo 

chế độ chưa thu hồi: 681.045.000 đồng. 

+ Nguồn vốn đầu tư từ NSĐP: 45.890.864.849 đồng; trong đó: Thanh 

toán khối lượng hoàn thành là: 45.659.111.849 đồng, tạm ứng theo chế độ chưa 

thu hồi: 231.750.000 đồng. 

+ Nguồn vốn NSTW: 20.781.040.554 đồng; trong đó: Thanh toán khối 

lượng hoàn thành là: 20.331.748.554 đồng, tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi: 

449.292.000 đồng. 



- Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm 2020: 10.027.243.446 đồng; 

trong đó: Nguồn vốn đầu tư từ NSĐP 3.073.284.000 đồng, Nguồn vốn NSTW 

6.953.959.446 đồng. 

- Kế hoạch vốn bị hủy bỏ: 31.851.151 đồng, nguồn vốn đầu tư từ NSĐP. 

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

- Kế hoạch vốn được kéo dài: 60.705.190.708 đồng. Trong đó: 

+ Nguồn vốn đầu tư từ NSĐP: 70.590.392 đồng. 

+ Nguồn vốn NSTW: 60.634.600.316 đồng. 

- Thanh toán kế hoạch vốn kéo dài: 60.117.394.496 đồng, trong đó: Số 

vốn thanh toán khối lượng hoàn thành là: 59.190.118.505 đồng, tạm ứng theo 

chế độ chưa thu hồi: 927.275.994 đồng. 

+ Nguồn vốn đầu tư từ NSĐP: Thanh toán khối lượng hoàn thành 

54.377.392 đồng. 

+ Nguồn vốn NSTW: 60.063.017.104 đồng; trong đó: Thanh toán khối 

lượng hoàn thành là: 59.135.741.113 đồng, tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi: 

927.275.991 đồng. 

- Số kế hoạch vốn hủy bỏ: 587.796.212 đồng; trong đó: Nguồn vốn đầu tư 

từ NSĐP 16.213.000 đồng, Nguồn vốn NSTW 571.583.212 đồng 

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

trước chuyển sang  

- Tổng thanh toán của phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ K/C 

đến hết niên độ ngân sách năm trước năm 2019: 62.315.092.346 đồng; trong đó 

nguồn vốn đầu tư từ NSĐP 267.155.000 đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương 

62.047.937.346 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 187.496.071.254 đồng. 

- Tổng vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm 2019: 

3.509.087.991 đồng. 

- Tổng kế hoạch vốn được kéo dài sang năm 2020 là: 10.027.243.446 

đồng.  

- Tổng kế hoạch vốn bị hủy bỏ: 31.851.151 đồng. 

 (Chi tiết theo biểu số liệu đính kèm) 

3. Nhận xét: Số liệu báo cáo quyết toán đã đối chiếu, xác nhận giữa chủ 

đầu tư, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch và Sở Tài chính. 

4. Kiến nghị:  

Sở Tài chính đề nghị đối với chủ đầu tư: 

- Chủ đầu tư phải rà soát tất cả các nguồn vốn, 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 3.509.087.991 đồng để thực hiện quyết toán vào niên độ năm ngân sách tiếp 



theo; thực hiện 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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