
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XẠ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ VQG PHƯỚC BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28 /BQLVQGPB-KHTC Ninh Thuận, ngày 12 tháng 03 năm 2021
V/v thông báo thời gian xét duyệt,
thẩm tra quyết toán năm 2020.

Kính gửi:
- Hạt Kiểm lâm VQG Phước Bình.
- Trung tâm GDMT và DVMT rừng.

Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài
chính hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cớ
quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và ngân sách các cấp;

Căn cứ Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 quy định thời
gian gởi báo cáo và biểu mẫu báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định;

Để việc thẩm định,  xét duyệt quyết toán tiến hành theo đúng thời gian quy
định, đề nghị Ban quản lý Hạt Kiểm lâm VQG Phước Bình, Trung tâm Giáo dục
môi trường và dịch vụ môi trường rừng khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo quyết toán
năm 2020 theo các biểu mẫu quy định tại Thông tư số 342/2016TT-BTC ngày
30/12/2016 gồm: Biểu số 58; 59; 65; 66; 67; 69; 70. Biểu mẫu theo Thông tư
99/2018/TT-BTC gồm: Biểu số B01/BSTT; Biểu số B01/BCTC; Biểu số
B04/BCTC; Biểu số S02/BTH; Biểu số S01/BTH; Biểu số B02/BCTC; Biểu số
B03a/BCTC. Báo cáo quyết toán hoàn chỉnh gởi về Ban quản lý VQG Phước Bình
trước ngày 22/03/2021.

Thời gian xét duyệt quyết toán sáng thứ 5 ngày 25/03/2021
Đề nghị Ban quản lý Hạt Hiểm lâm QG Phước Bình, Trung tâm Giáo dục môi

trường và dịch vụ môi trường rừng thực hiện việc in, đóng tập đầy đủ các các biểu
mẫu quy định.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lưu: VT,KHTC.

Nguyễn Công Vân



UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ VQG PHƯỚC BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19/QĐ-BQLVQGPB Ninh Thuận, ngày 12 tháng  03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ thẩm tra số liệu quyết toán nguồn vốn chi

ngân sách năm 2020 của Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình

GIÁM ĐỐC VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh

Ninh Thuận về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Ban Quản lý Vuờn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận;

Căn cứ dự toán chi ngân sách Nhà nước được UBND tỉnh phân bổ năm 2020
cho các đơn vị trực thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính Ban quản lý Vườn.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập tổ thẩm tra số liệu quyết toán nguồn vốn chi ngân sách Nhà
nước năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Vườn Quốc gia Phước Bình, gồm các
thành viên sau:

1. Ông: Nguyễn Ngọc Minh, Phụ trách phòng KH-TC: Tổ trưởng;
2. Ông: Nguyễn Văn Tâm, Chuyên viên phòng KH-TC: Tổ viên;
3. Ông: Nguyễn Văn Tạo , Chuyên viên phòng KH-TC: Tổ viên;
4. Bà: Nguyễn Thị Như Hằng, Chuyên viên phòng KH - TC: Tổ viên;
Điều 2. Giao Tổ trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, phân công thực hiện công

tác quyết toán ngân sách năm 2020, lập biên bản xét duyệt quyết toán các đơn vị khi
kết thúc và báo cáo quyết toán tổng hợp gửi Sở Tài chính và các cơ quan liên quan
theo đúng quy định hiện hành. Tổ xét duyệt tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài
chính, Thủ trưởng các đơn vị và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách thi hành
Quyết định này./.
Nơi Nhận: GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;
- Lưu VT, KHTC.

Nguyễn Công Vân




