
UBND TINH NINI-I THUN 	CQNG IIOA XA 1101 CHU NGI-IIA VIT NAM 
BAN QUAN  L'c VQG  PHIXO,C BNH 	Dc lip - Tr do - Hnh phüc 

So: 01/TB-BQLVQGPB 	 Ninh Thuán, ngày 30 th6ng3 nám 2021 

ThONG BAO 
Xét duyt quyt than ngãn sách näm 2020 

Don vi thrçc thông báo:Hit kiêm lam ban quail i VQG Phithc Butili 
Ma clitrong: 1020063 

Cn cir Thông UT137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 närn 2017 cüa B 
Tâi chInh quy dnh xét duyt, thârn djnh, thông báo và thám dlnh  quyêttoán närn; 

Can cr Báo cáo quyêt toán ngãn sách nàm 2020 ccia H?t  kiêm lam Ban 
quân l Vu&n Quôc gia Phuâc Binh và Biên ban xét duyt quyêt toán ngày 
25/03/2021 gifla Ban quãn 1 VQG P1irrc Rinh và Htt kiêm lam Ban quãn 1 
VQG Phuóc Binh; 

Ban quãn l' \/uôn Quôc gia Phi.róc Binh thông báo xét duyt quyêt toán 
ngân sách nárn 2020 (không bao gôm quyêt toán On huy dng, dóng gop, tãi trCr  
và ngun von dâu tu XDCB) cüa Ht kiêm lam ban quãn 1 Vun Quôc gia Phuc 
Binh nhu sau: 

I. PhImn so lieu: 
1/ So liti quyCt toán: 
a) 1'1iu phi, 18 phi: Không 
b) Quyêt toán chi ngân sách: 
- SO thr kinh phi nám truâc chuyên sang: 3.181.815 dông 
- Dirtoán dtrcic giao trong nãm: 	2.812.930.4 10 dông, trong do: 
+ DU loan giao dáu nám: 	2.750.910.140 dông. 
+ Du- i.oán bO sung trong närn: 	62.020.270 dông. 
- Kinh phi thrc nhn trong nam: 	2.768.581.300 dông. 
- Kinh phi quyêt toán: 	 2.768.581.300 dông. 
- Kinh phi giám trong nãm: 	 0 dông. 
- SO du kinh phi duçc chuyê.n sang nãm sau str dung v?i quyt toán: dông, 

bao gôm: 
+ Kinh phi da nhn: 0 Ong; 
+ Du toán con du a Kho bic: 3.181.815 dông; 
(So lieu chi tiét ilieo Máu biêu ic,) 
2. TInh hInh thrc hin kiên i0i cüa kiêm toán, thanh tra, co' quan 

tàichInh: Không Co kiôn nghj cüa kiêni toán, thanh tra, cc quan tài chInh phái 
thirc hiên. 

3. Thuyôt minh, dánh giá tInh hInh quyCt toán: 
- Dy toán giao trong nàm 2020 cOa don vi: 2.634.410.9 19 dng, trong do: 
+ Dir loan giao dáu nãrn: 2.750.910.140 dông. 
+ J)u loan giao hO sung dê nãng Iuang dlnh kS': 62.020.270 dng. 
+ Dy loan Iuy lçii Klio bc tinh: 44.349.410 dông 
+I)u toán tiêt kim thrcc trong chi thithng xuyên: 128.555.044 dng 



L2 do: Du-  do tiôt kim trong biên che^ vng init dugc giao trong dir toán ctu 
näm 128.555.044 dông, nguôn kinh phi tiêt kirn duQc dun vi dfirig dé chi trã thu 
nh.p tang them cho can b6 cong chi.rc, viên chirc trong dun vi. 

II. Ni dung dOi chiêu so Iiu kt qua hoit dng san xut kinh doanh, 
dlch vu: không 

- KOt quán chénh 1ch thu I&n han chi trong näm: 0 dng 

- 	Sir dung kinh phi tiCt kim cüa ca quan hânh chinh: 128.555.044 dng 

- TrIch 1.p qu: 0 dng 

- 	Chi trâ thu nhp tang them: 128.555.044 dng 

III. Nhn xét và IdCn ngh: 

1.1. Vê chap hânh thOi hin np báo cáo quyCt toán: 
Dan vi np báo cáo quyCt toán närn 2020 dáng theo quy djnh tai Quyt djnh 

so  100/2017/QD-UBND ngày 16/10/2017 cüa U ban nhân dan tinh Ninh Thun. 
1.2. Vé chap hành các quy dnh ci.)a Nba nuóc: 
- VC thi.rc hin du toán giao: 
Dan vi thirc hin dung các ni dung dã thông nhât trong dir toán th.rgc giao 

dâu nãrn. Ni dung báo cáo quyêt toán ngân sách nba nuó'c theo dung các ni dung 
ghi trong di,r toán ngân sách nhà nuóc giao và trong Quy chC chi tiêu ni b. Trong 
näm phát sinh nhrng ni dung chi ma không lam thay dôi tong mrc dix toán di.rcic 
giao. 

- Vê chirng tir thanb toán: 
- Mt  so chi.'rng tr chi thu'ông xuyen con thiCu dê xuât nuia sam, sra chüa, 

thiêu c1iir k nguii rnua hang trCn hóa don. 
- Dâi vOi chüng tr rnua sam cong  cu  dung cu, vAn phông phâm, trà mróc 

tiêp khách can có kê hoch rnua sAm ngay ttr dâu nAm hoic tiirng qu, tránh tinh 
trng tp trung mua sAm trong qu IV ci:ia nAm tAi chInh. 

- Bô sung dC xuât mua sAm, k' hóa dun chüng tir theo dáng quy djnh. 
1.3. Vê so kêtoán: 
Don vi lp so vá báo cáo quyCt toán nAm 2019 theo diing quy djnh ye So kê 

toán ti Thông tu  so  107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 cüa B6 Tài chInh. 
Riêng Báo cáo tài chInh theo biêu rnâu B05/I3CTC Thông til so 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10 /2017 cOa Bô Tài chInh chu'a dung theo quy djnh. 
2. Kiên nghj: 
1.1. Vê chap hAnh thi hn np báo cáo quyêttoán: 
De nghj don vi thçrc hin np báo cáo quyêt toán nAm theo quy djnh tai 

Quyêt djnh  so  100/201 7/QD-UBND ngày 16/10/2017 cüa U' ban nhân dan tinh 
Ninh Thun. 

1.2. Vê chap hành các quy dlnh  cüa Nhà nu'âc: 
- Vê chi'rng tr thanh toán: 
+ Hóa don mua hAng bô sung chQ k, ghi rO h9 và ten cüa ngui mua hang 

theo quy djnh tai thông tu 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2017 ciia BO Tài chInh. 
+ Vic rnua hAng, sra chüa,. . .phAi có phiCu dê xuât dC thu trung dun vi 

duyt tri.rOc khi thirc hin. 
+ Báo cáo tAi chInh theo Thông tu so  107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 

cüa BO TAi chInh dê ngbj don vi lAm lii theo dáng quy djnh vA gi:ri ban quán l 
Vi.r?n quôc gia Phuôc Binh dê theo dOi và kiêm tra. 



Ban quãn 1' \Tu'èn Quc gia Phiiâc Binh báo 1ti dan vi bitt dê bô sung hoàn 
thin báo cáo theo quy dnh. 

Nei nI,in: 
- Hat Kim lam BQLVQG Phuóc Binh; 
-  KBNN huyiii Ninbh San; 
- Lixu: VT, KHTC. 
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