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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2020

V/v đôn đốc thực hiện báo cáo

quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN
theo niên độ NS năm 2019.

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.
Ngày 05/02/2020 Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 174/STC-TCĐT
về việc báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm
2019. Tại Công văn trên Sở Tài chính đã 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; tính đến thời
điểm hiện tại Sở Tài chính nhận được cụ thể:
- Đã nhận được báo cáo tính đến ngày 21/4/2020 là 21 đơn vị (Trong đó 01
đơn vị nhận qua e-mail, chưa phát hành bản chính thức; 04/21 đơn vị chưa đối
chiếu, xác nhận số liệu với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch; 04/21 đơn vị thiếu
các biểu mẫu).
- Số đơn vị chưa gửi báo cáo là 20 đơn vị.
(Có danh sách các đơn vị kèm theo)
Sở Tài chính đề nghị các đơn vị khẩn trương báo cáo quyết toán vốn đầu tư
nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2019. Để Sở Tài chính thẩm định,
thông báo kết quả thẩm định quyết toán năm; đồng thời tổng hợp vào quyết toán
ngân sách địa phương báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính theo quy định.
Thời gian gửi báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 15/5/2020, đồng thời gửi
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.
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Tên đơn vị
A
Các đơn vị chưa gửi báo cáo
1
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn
2
Ban Dân tộc
3
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
4
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng
5
Công an tỉnh
6
Công ty TNHH Huy Hoàng
7
Công ty CP Cấp thoát nước
8
Chi cục Kiểm lâm
9
Chi cục phát triển nông thôn
10 Chi cục Thú Y
11 Hội chữ thập đỏ
12 Sở Y tế
13 Trường Quân sự địa phương
14 Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ
15 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn
16 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
17 Trung tâm khuyến nông tỉnh
18 Văn phòng Tỉnh ủy
19 UBND huyện Văn Lãng
20 UBND huyện Hữu Lũng
B
Các đơn vị đã nhận được báo cáo, còn thiếu một số nội dung
I
Chưa có đối chiếu, xác nhận KBNN
1
Sở Kế hoạch và Đầu tư
2
Sở Lao động thương binh và Xã hội
3
UBND huyện Tràng Định
4
UBND huyện Cao Lộc
II Chưa phát hành bản chính thức
1
UBND huyện Lộc Bình
III Thiếu các biểu mẫu số 01/CĐT, 02/CĐT, 03/CĐT, 04/CĐT
1
UBND huyện Cao Lộc
2
UBND huyện Văn Quan
3
UBND huyện Chi Lăng
4
UBND huyện Lộc Bình
2
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