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THÔNG BÁO 

Kết quả thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc  

ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020 

 

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. 

Sau khi tiến hành thẩm định Báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư 

thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tại Công văn số 747/BC-SGDĐT ngày 23/03/2021, Sở Tài chính thông 

báo kết quả thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư của đơn vị như sau:  

1. Hồ sơ, thời gian lập báo cáo quyết toán 

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

niên độ ngân sách năm 2020 đảm bảo theo quy định. 

- Về biểu mẫu quyết toán: Đã được lập đầy đủ 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. 

2. Về số liệu quyết toán 

2.1. Tình hình thanh toán kế hoạch vốn năm 2020 

- Kế hoạch vốn năm 2020: 53.005.745.000 đồng, trong đó: 

+ Nguồn NSĐP: 18.655.000.000 đồng.  

+ Nguồn NSTW: 34.350.745.000 đồng. 

- Thanh toán kế hoạch vốn năm 2020: 45.320.473.770 đồng, trong đó: Số 

vốn thanh toán khối lượng hoàn thành là: 45.320.473.770 đồng, tạm ứng theo 

chế độ chưa thu hồi: 0.00 đồng. 

+ Nguồn NSĐP: 18.655.000.000 đồng; trong đó: Thanh toán khối lượng 

hoàn thành là: 15.635.752.870 đồng, tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi: 0.00 

đồng. 

+ Nguồn NSTW: 34.350.745.000 đồng; trong đó: Thanh toán khối lượng 

hoàn thành là: 29.684.720.900 đồng, tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi: 0.00 

đồng. 
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- Kế hoạch vốn được phép kéo dài sang năm 2021: 7.680.860.204 đồng; 

trong đó: Nguồn NSĐP 3.014.836.104 đồng, Nguồn NSTW 4.666.024.100 

đồng. 

- Kế hoạch vốn bị hủy bỏ: 4.411.026 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: 7.767.244.046 đồng. Trong đó: 

+ Nguồn vốn đầu tư từ NSĐP: 2.571.284.600 đồng. 

+ Nguồn vốn NSTW: 5.195.959.446 đồng. 

- Thanh toán kế hoạch vốn kéo dài: 7.739.468.271 đồng, trong đó: Số vốn 

thanh toán khối lượng hoàn thành là: 7.739.468.271 đồng, tạm ứng theo chế độ 

chưa thu hồi: 0.00 đồng. 

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

2.544.396.918 đồng. 

+ Nguồn vốn NSTW: 5.195.071.353 đồng; trong đó: Thanh toán khối 

lượng hoàn thành là: 5.195.071.353 đồng, tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi: 

0.00 đồng. 

- Số kế hoạch vốn hủy bỏ: 27.775.775 đồng; trong đó: Nguồn vốn đầu tư 

từ NSĐP 26.887.682 đồng, Nguồn vốn NSTW 888.093 đồng. 

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

trước chuyển sang  

- Tổng số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi các năm trước chuyển 

sang năm 2020 là 3.509.087.991 đồng, thanh toán của phần vốn tạm ứng theo 

chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết niên độ ngân sách năm trước năm 

2020: 3.292.128.680 đồng; trong đó nguồn NSĐP: 231.753.000 đồng, nguồn 

NSTW: 3.060.375.680 đồng.    

- Tổng số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi chuyển sang năm sau là 

216.959.311 đồng. 

2.4. Vốn đầu tư được quyết toán niên độ ngân sách 2020 

- Tổng vốn thanh toán khối lượng hoàn thành được quyết toán niên độ 

ngân sách năm 2020 là 56.352.070.721 đồng. 

- Tổng vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm 2020: 

216.959.311 đồng. 

- Tổng kế hoạch vốn được kéo dài sang năm 2021 là: 7.680.860.204 đồng.  

- Tổng kế hoạch vốn bị hủy bỏ: 4.411.026 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. 
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4. Kiến nghị:  

- Chủ đầu tư theo dõi phần vốn kéo dài, vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu 

hồi để thực hiện thanh toán, quyết toán vào niên độ năm ngân sách tiếp theo. 

- Căn cứ kết quả thẩm định tại Thông  báo  này, Chủ đầu tư thực hiện 

công khai  số liệu quyết toán  vốn đầu tư theo  niên độ ngân sách  năm 2020 của 

dự án đầu tư theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/2/2005 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính 

đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn 

vốn ngân sách nhà nước./. 

 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- KBNN tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng: QLNS, TCĐT; 

- Trang TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lực 
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