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Ninh Thu2n, ngàyJL thong 02 nárn 2019 
V/v thông báo thai gian xét duyt, 
thâm tra quyêt toán näm 2018. 

Kinh gui: 
- Htt Kim lam Ban quân 1 VQG Phuâc Binh; 
- Trung tam GDMT và DVMT rirng. 

Can cü Thông tr so^ 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 näm 2007 cüa B 
Tài chinh hiiàng dn xét duyt, thâm djnh và thông báo quyêt toán näm dôi vói các 
Ca quan hành chmnh, don vi sr nghip va ngân sách các cap; 

Can cir Quyt djnh s 100/201 7/QD-UBND ngày 16/10/2017 quy djnh thai 
gian gâi báo cáo và biêu mâu báo cáo quyêt toán hang näm theo quy djnh; 

De vic thm djnh, xét duyt quy& toán tin hành theo ding thai gian quy 
djnh, dê nghj Ht Kiêm lam Ban quãn 1 VQG Phucc Binh, Trung tam Giáo diic 
môi tru&ng và djch vii môi trueing thng khân truong hoàn chinh báo cáo quyêt toán 
näm 2018 theo các biêu mu quy djnh ti Thông tu so 342/2016TT-BTC ngày 
30/12/2016 gôm: Biêu so 58; 59; 65; 66; 67; 69; 70. Báo cáo quyêt toán hoãn 
chinh gai ye Ban quân 1 VQG Phuâc Binh truâc ngày 08/3/2019 Thông qua 
PhOng Kê hotch - Tài chInh. 

Th&i gian xét duyt quyt toán ngày 14/03/2019 (Sang thfr nám) 

De nghj Ht Kim lam Ban Quán 1 VQG Phithc Binh, Trungtâm Giáo dc 
môi tru&ng và djch v11 môi truYng thng thirc hin vic in, dong td day dU các biêu 
mu quy djnh. 

Ban quãn I' VQG PhtxOc Binh thông báo de^ dGn vi bit vã ph6i hp t1iirc 
MO./. 

Noi nhin: 

- Nhu trên; 
- Giám doe Vun; 
- Luu: VT,KHTC. 


