
 

  UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          SỞ TÀI CHÍNH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 174/STC-TCĐT   
V/v báo cáo quyết toán vốn đầu 

tư nguồn NSNN theo niên độ 

ngân sách năm 2019. 

 

    Lạng Sơn, ngày 05 tháng 02 năm 2020 

Kính gửi: - Các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn; 

- Các Ban quản lý thuộc tỉnh; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện và TP Lạng Sơn. 

 

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 vốn ngân sách nhà 

nước theo niên độ ngân sách hàng năm. 

Sở Tài chính đề nghị các đơn vị lập báo cáo quyết toán các nguồn vốn 

thuộc ngân sách nhà nước theo quy định theo mẫu biểu tại Thông tư số 

85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính; cụ thể: 

- Đối với các nguồn vốn NSNN do tỉnh quản lý, các đơn vị Chủ đầu tư tổng 

hợp số liệu theo các mẫu biểu số 01/CĐT, 02/CĐT, 03/CĐT, 04/CĐT gửi các Sở, 

Ban ngành được phân cấp quản lý; các Sở, ban ngành thực hiện công tác thẩm 

định, tổng hợp theo các mẫu biểu 01/CQTH; 02/CQTH; 03/CQTH, 05/CQTH.  

- Đối với các nguồn vốn NSNN do huyện , xã quản lý đề nghị các chủ đầu 

tư tổng hợp số liệu theo các mẫu biểu số 01/CĐT; 02/CĐT; 03/CĐT; 04/CĐT gửi 

Phòng Tài chính  - Kế hoạch các huyện , thành phố ; các Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thực hiện công tác thẩm định, thông báo kết quả thẩm định cho các đơn vị 

Chủ đầu tư theo các mẫu số 01/TBTĐ và tổng hợp, lập báo cáo theo các mẫu biểu 

số 01/CQTH; 02/CQTH; 03/CQTH; 04/CQTH; 05/CQTH gửi Sở Tài chính. 

- Các đơn vị phải đối chiếu, xác nhận số liệu về kế hoạch vốn đã thanh toán 

với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch theo biểu mẫu số 04/CĐT và 05/CQTH. 

(Có mẫu biểu kèm theo) 

- Thời gian gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 15/3/2020 để Sở Tài 

chính tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh, đồng thời gửi 01 bản mềm 

qua hòm thư điện tử: nmlinh@langson.gov.vn.  

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:           
- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/cáo);                          

- Lãnh đạo Sở;                                  

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Phòng TCDN (phối hợp); 

- Lưu: VT, TCĐT.                               

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN 

STT Tên đơn vị 

1 Ban Quản lý đầu tư Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn 

2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

3 Ban Quản lý dự  án ĐTXD các công trình Nông nghiệp & PTNT 

4 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông 

5 Ban Dân tộc 

6 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

7 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

8 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 

9 Công an tỉnh 

10 Công ty TNHH Huy Hoàng 

11 Công ty CP Cấp thoát nước 

12 Công ty Điện lực Lạng Sơn 

13 Chi cục Kiểm lâm 

14 Chi cục phát triển nông thôn 

15 Chi cục Thú Y 

16 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

17 Hội chữ thập đỏ 

18 Hội Nông dân 

19 Sở Giáo dục và Đào tạo 

20 Sở Tài nguyên và Môi trường 

21 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

22 Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 

23 Sở Giao thông vận tải 

24 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

25 Sở Nội vụ 

26 Sở Công thương 

27 Sở Y tế 
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28 Sở Lao động thương binh và Xã hội 

29 Trường Quân sự địa phương 

30 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ 

31 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn 

32 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

33 Trung tâm khuyến nông tỉnh 

34 Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng 

35 Văn phòng Tỉnh ủy 

36 Văn phòng UBND tỉnh 

37 UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn 

38 Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố 

39 Ban Quan lý dự án đầu tư xây dựng các huyện và thành phố Lạng Sơn 
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