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BÁO CÁO 

Về việc tổng hợp quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà 

nước do địa phương quản lý, niên độ ngân sách năm 2019 

Kính gửi: Bộ Tài chính. 

 

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

về việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 

theo niên độ ngân sách hằng năm; 

Trên cơ sở tỉnh hình thực hiện ngân sách năm 2019, Sở Tài chính báo cáo 

tình hình quyết toán ngân sách vốn đầu tư công năm 2019 theo biểu 04/CQTH 

tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính, như sau: 

Tổng số chi đầu tư phát triển thực hiện là 3.032.219 triệu đồng; số quyết 

toán bao gồm các nguồn kế hoạch vốn được kéo dài và thanh toán khối lượng 

hoàn thành trong năm của phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi; trong 

năm Trung ương bổ sung vốn đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương, 

chương trình mục tiêu khác ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho 

tỉnh, chi từ nguồn vốn cân đối từ ngân sách địa phương bố trí (dự phòng, chi 

khác ngân sách tỉnh, tăng thu từ thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng), một số nguồn 

vốn sự nghiệp được bổ sung kế hoạch vốn và danh mục dự án cũng được quyết 

toán vào chỉ tiêu này. 

(Chi tiết có biểu đính kèm theo). 

Trên đây là báo cáo quyết toán vốn đầu tư công năm 2019, trân trọng báo 

cáo Bộ Tài chính./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP; 

- Lưu VT, TCĐT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Thịnh 
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