
UBND TINH NNH THUN cQNG IIOA XA HO! CHU NGH1A VIETNAM 
BAN QUAN  LV VQG  PHLIOC BINH 	Dc lp - Tr do - Hnh phüc 

S: 02/TB-BQLVQGPB 	 Ninh Thun, ngày 30 tháng 3 närn 2021 

THONG BAO 
Xét duyt quyt toãn ngimn sách nàm 2020 

Don vi du'qc thông bo: Trung tam G1)MT vä DVMT rang 
Ma chu'ong: 1119309 

Can cir Thông Ui 137/2017/TT-BTC ngây 25 tháng 12 näm 2017 cüa B 
Tai chInh quy djnh xét duyt, thâm dinh, thông báo và thâm djnh quyêt toán nàm; 

Can cr Báo cáo quyêt toán ngân sách näm 2020 cüa Trung tam giáo diic 
môi trumg và dlch V11 môi tmng thng và biên Ban xét duyt quyêt toán ngày 
25/3/2021 cia Ban quãn l Vithn Quôc gia Phuc Binh; 

Ban quán 1' \Jirän Quôc gia Phithc Binh thông báo xét duyt quyêt toán 
ngân sách näm 2020 (không bao gôm quyêt toán von huy dng, dóng gop, tài trq 
và nguôn von dâu ttr XDCB) cüa Trung tam giáo dçic môi trt.thng và djch vi môi 
tnr1ng rrng: 

I. Phan so lieu: 
1/ So lieu quyé( toán: 
a) Thu phi, 16 phi: 51.967.000 dông 
- Nàrn tnróc chuyên sang: 4.037.000 dông 
- Tong so thu trong nãm: 47.93 0.000 dông 
- So phãi np ngLIn sách nhà nu6c: 0 dông 
- So phi duçic khãu tth, dê 1?i:  51.967.000 dông 
b) Quyêt toán chi ngân sách: 
- So di.r kinh phi näm truâc chuyên sang: 3.617.550 dông 
- Dr toán dugc giao trong nàrn: 1.040.811.990 dông, trong do: 
+ Drtoán giao dãu nãm: 	1.066.415.407 dông. 
+ Dir toán bô sung trong nãm: 	0 dông. 
- Kinh phi thçrc nhn trong nãm: 1.019.230.277 dông. 
- Kinh phi quyêt toán: 	1.019.230.277 dông. Trong do 
* Kinh phi ngân sách cap: 	967.263.277 dông 
* IIo?t dng thu phi: 	 51.967.000 dông 
- Kinh phi gim trong näm: 	0 dông. 
- SO du kinh phi di.rçc chuyên sang nãm sau scr diing và quyêt toán:dông, bao 

gôm: 
+ Kinh phi dâ nhn: 0 dng; 
+ Dvtoán con dLr & Khobjc: 3.6 17.550 dông; 

('So lieu chi tiêt theo Mu bié'u le) 
2. TInh hlnh thirc hin kiii nghi cüa kiêm toán, thanh tra, co quan 

t?iichinh: Không có kién nghj cüa kiêm toán, thanh tra, co quan tài chInh phâi 
thuc hiên. 

3. ThuyCt. 	mnh, dánh giá tInh hmnh quyt toán: 



- Dir toán giao trong nain 2020 cüa don vi: 1.040.811.990 dng, trong do: 
+ Du toán giao dâu nãm: 1.066.415.407 dông. 
+ Du toán giao bô sung dé thirc hin câi cách tiên luang: 0 dông. 
+ Dir toán hüy tai Kho bc huyn Ninh San: 99.152.130 dông 
+ Dr toán tiêt kirn dixçic trong chi thuông xuyen vâ hoat  dng kinh doanh: 

23.406.024 dông 
L do: Do dun vi tiêt kim dugc các khoán chi trong hoit dng trong nãm 
11. Ni dung dôi chiCu so Iiu kt qua hoyt dng san xut kinh doanh, 

dich xii: 
- Kêt quân chênh lcli thu ion han chi trong näm: 0 dông 

Sr diing kinh phi tiêt kim cüa ca quan hành chInh: 23.406.024 dng 

- TrIch1pqu5: 1.170.301 dông 

Chi trâ thu nhip tang them: 22.23 5.723 dng 

111. Nhn xét và kin ngh: 
1.Nhânxét: 
1 .1. Vê chap hành thO'i hjn np báo cáo quyCt Loan: 
Dan vi np báo cáo quyêt toán nãrn 2020 dung theo quy djnh tai Quyêt djnh 

so 100/2017/QD-UBND ngày 16/10/2017 cüa U ban nhãn dan tinh Ninh Thun. 
1.2. Vê chap hành các quy djnh cüa Nhà nuóc: 
-Vêthirchindirtoángiao: 
Dan vi thçrc hin dOng các ni dung dâ thong nhât trong dir toán duqc giao 

dâu närn. Ni dung báo cáo quyêt toán ngân sách nhâ nu-&c theo dcing các ni dung 
ghi trong du toán ngân sách nba nuóc giao và trong Quy chC chi tiêu ni b6 cüa 
dun vi. Trong näm phát sinh nhCthg ni dung chi ma không lam thay dôi tong mrc 
dr toán di.rcic giao. 

- Vé chirng tü thanh toán: 
- Mt so chirng ti'.r chi thung xuyên cOn thiêu dé xuât mua sam, sü'a ciiüa, 

thiêu chCr k ngi.rôi mua hang trên hóa don 
- Bô sung dê xuât mua sam, k boa dun chOng tü theo dOng quy djnh. 
1.3.Vêsôkêtoán: 
Dan vi ip so và báo cáo quyêt toán nãm 2020 theo dOng quy djnh ye So kê 

toán ti Thông tu so 107/2017/TT-BTC ngãy 10/10/2017 cOa B6 Tài chInh. 
Riêng Báo cáo tài chInh theo biêu mâu B05/BCTC Thông ti! so 

107/2017/TT-BTC ngày 10/10 /2017 cüa Bô Tài chInh chua dáng theo quy djnh. 
2. KiCn nghj: 
1.1. Vé chap hành thai Iin np báo cáo quy eft toán: 
Dê nghj don vi thirc hin np báo cáo quyêt toán nàm theo quy djnh tai 

Quy& djnh s8 100/2017/QD-UBND ngày 16/10/2017 cüa U ban nhân dan tinh 
Ninh Thuân. 

1.2. ye chap hành các quy djnh cOa Nhá nuâc: 
- Vê chüng tir thanh toán: 
+ Hóa dun mua bang bô sung chcr k, ghi rO h9 và ten cüa nguOi mua hang 

theo quy dnh tai  thông tu 39/201 4/TT-BTC ngày 31/3/2017 cüa Bo Tái chInh. 
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Noi nhmn: 
- Sô Tài chInh; 
- Trung tarn GDMT và DVMT rirng; 
- KBNN huyn Ninbh Sail; 
- L.ru: VT, KFITC. 

+ Vic rnua hang, scra chta,. .phãi có phiu d xut dê thu truó'ng dan vi 
duyt truóc khi thrc hin. 

+ Báo cáo tâi chInh theo Thông tir so 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 
cüa BO Tài chinh dê nghj dan vi lam 'ai theo dung quy djnh và gu'i ban quán 1' 
Vi.r&n quôc gia PliirOc Binh dé theo dOi va kiêm Ira. 

Ban quãn l Virè'n Quôc gia Phithc Binh báo 1ii dan vi biét dê bô sung hoân 
thin báo cáo theo quy djnh. 
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