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THÔNG BAO 
Xét duyt quyt toán ngãn sách nãm 2020 

Dan vi duyc thông báo:Ban quãn I Vu'ôrn Quôc gvia Phtróc Binh 
Ma chu'ong: 106341 

Can cü Thông tu 137/2017/1'T-BTC ngày 25 tháng 12 nãm 2017 cüa Bô 
Tài chInh quy dnh xét duyt, thârn djnh, thông báo và thâm djnh quyêt toán näm; 

Can cr Báo cáo quyêt toán ngân sách nãrn 2020 cüa Ban quán 1 Vizn 
Quôc gia Phithc Binh vâ Biên bàn xét duyt quyêt toán ngáy 31/3/2021 cüa Ban 
quán 1 Vun Quôc gia PhuOc Binh; 

Ban quán !' Vtrin Quôc gia Phuàc Binh thông báo xét duyt quyêt toán 
ngân sách nàm 2020 (không bao gôrn quyêt toán von buy dng, dOng gop, tài  trqOAN  ---. 
và nguôn von dâu tu XDCB) cüa Ban quán 1 Vithn Quôc gia Phu'àc Binh nhii s 

,./ BANQJ, 
I. Phan so Lieu: 	 V(IÔN  QUO 
1/ SO 1iu quyt toán: 	 Z 1UoCBi, 

a) Thu phi,  IA  phI: Khôn 	
4. T, 

g 	 NINHTH 

b) Quyêt toán chi ngân sách: 
- So du kinh phi näm truâc chuyên sang: 23.164.628 dông 
- Dr toán duc giao trong narn: 5.65 1.543.330 dông, trong do: 
+ Du toán giao dâu nãm: 	5.906.677.228 dOng. 
+  Dr toán bô sung trong närn: 	138.774.500 dông. 
- Kinh phi  thirc nhn trong nñni: 5.894.393.526 dông. 
- Kinh phi quyêt toán: 	5.894.393.526 dông. 
- Kinh phi giám trong närn: 	0 dông. 
- SO du kinh phi duc chuyên sang nArn sail sir ding vá quyt toán:dng, bao 

gôm: 
+  Kinh phi dâ n1itn:  0 dông; 
+  DDutoán cOn cIu & Kho bc: 23.164.628 dông; 
(So lku chi tiêt theo Máu biéu ic,) 
2. TInh hInh thtrc hin kiên nghj cüa kiêm toán, thanh tra, co (jUan 

tàichinh:  Không có kiên nghj 6a kiêm toán, thanh tra, Co quan tài chInh phâi 
thuc hiên. 

3. Thuyêt rninh, dánh giá tInh hmnh quyt toán: 
- Dii toán giao trong närn 2020 cüa don vi: 6.045.451.728 dng, trong do: 
+ DDutoán giao dâu nàm: 5.906.677.228 dông. 
+ Dci toán giao bô sung: 138.774.500 dông. 
±  Dci toán Hy  tai Kho bic  huyn Ninh Son: 15 1.058.202 dng 
- 	+ I)rton tiêt kim duçic trong chi thi.r&ng xuyên: 118.233.577 dông 



L do: Du do tiêt kirn trong biên chê yang mt duc giao trong dir toán dãu 
närn 118.233.577 dông, nguôn kinh phi tiêt kirn duqc dun vi trIch 1p qu' phát 
triên hot dng sty nghip và chi trã thu nhtp tang thorn cho can b6 cong chüc, viOn 
chrc trong dun vi. 

Dix toán chi ngân sách nãrn 2020 khip dáng vói dir toán dugc cap có thâm 
quyên giao ye tong mi:rc và chi tiOt theo t&ng nhirn vv chi. 

11. Ni dung di chiu s0A  Iiu kt qua hoit dng sin xut kinh doanh, 
dich vu: 

- 	Kêt_quãnchênh 1ch thu lón lion chi trong nàrn: 0 dông 

SCr dçing kinh phi tit kim cãa co quan hành chInh: 118.233.577 dng 

- TrIch1pqu5: 17.735.037dông 

- 	Chi trã thu nh.p tang thOrn: 100.498.540 dông 

ILL Nhn xét và kin ngh: 
1.1. Vê chap hành th?ci h?n  np báo cáo quyêt toán: 
1.1. VO chap hành thai hmn np báo cáo quyOt toán: 
Don vi np báo cáo quyêt toán närn 2020 dung theo quy djnh ti QuyOt djnh 

so 100/2017/QD-UBND ngày 16/10/2017 cüa UT ban nhân dan tinh Ninh Thun. 
1.2. VO chap hành các quy djnh cOa Nhà nuóc: 
- ye thirc hin dir toán giao: 
Dun vi thçrc hin diing các ni dung dã thông nhát trong dr toán dugc giao 

dâu näm. Ni dung báo cáo quyêt toán ngân sách nhâ nuOt theo dñng các ni dung 
ghi trong dg toán ngân sách nba nuóc giao. Trong nãrn phát sinh nhüng ni dung 
chi ma không lam thay dôi tong imrc dir toán ducc giao. 

- VO chrng tir thanh toán: 
- Mt so chirng Ur chi thurng xuyOn cOn thiOu dO xuât rnua sam và rnt so dê 

xuât rnua sam cong cu, dung cu khOng dOng vài boa dun chmg tir, ngày 1p phiêu 
de xuât rnua sam cong cu, dung cu sau ngày boa don rnua hang. 

- Chrng tir rnua sam cong cu, dung cu, van phOng phârn, trà nixâc tiêp 
khách.....dêu tp trung mua sam trong qu IV. 

- Di vôi chüng tt'r rnua sam cong cu dung cu, van phOng phâm, trà nirâc 
tiêp khách cn có kê hotch rnua sam ngay tir dâu näm hotc tüng qu, tránh tInh 
trng tp trung rnua sam trong qu IV cua nãrn tài chinh. 

- Bô sung dê xuât rnua sam, k boa don cháng tr theo dung quy djnh. 
1.3. VO so kê toán: 
Don vi 14p so yà báo cáo quyOt toán nãm 2020 theo dung quy djnh ye So kO 

toán tai Thông tu so 107/201 7/TT-BTC ngày 10/10/2017 cüa B6 Tái chInh. 
Báo cáo tài chInh theo Thông tu sO 107/2017/TT-13TC ngày 10/10 /2017 cüa 

BO Tài chInh chua dung theo quy djnh. 
2. Kiên nghj: 
1.1. Vê chap hành thai hin np báo cáo quyêttoán: 
DO nghj don vi thirc hin np báo cáo quyOt toán näm theo quy djnh ti 

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

1.2. Vê chap hành các quy djnh cüa Nhà nuâc: 



GIAM DOC 

1 '  

PH 	NH 

•yn-Công \7 in 

No'i n/ian: 
- Sr Tài chIuh; 
- BQLVQG Phtróc Binh; 
- KBNN huycn Ninbh San; 
- Liru: VT, KHTC. 

- Ve^ ch(rng tr thanh toán: 
+ Hóa dan mua hang bô sung chü k9, ghi rO hç và ten cüa ngithi mua hang 

theo quy djnh tai thông tu' 39/2014/TT-BTC ngây 31/3/2017 cüa B6 Tài chInh. 
+ Vic mua hang, st:ra chüa .... phãi có phiêu de xuât dê thu trtthng dan vi 

duyt truàc khi thçrc hitn. 
+ Báo cáo tài chInh theo Thông tix so 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 

cüa BO Tài chInh dê nghj don vi lam 1ti theo ding quy djnh và girl ban quán 1 
Vuin quôc gia Phithc Binh dê theo dOi vá kiêm tra. 

Ban quân 19 VLthn Quoc gia Phu'àc Binh báo 1i dan vi biêt dé bô sung hoãn 
thin báo cáo theo quy djnh. 


