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Số: 03 /TB-BQLVQGPB Ninh Thuận, ngày 02 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020

Đơn vị được thông báo:Ban quản lý Vườn Quốc gvia Phước Bình
Mã chương: 106341

Căn cứ Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và thẩm định quyêt toán năm;

Căn cứ Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020 của Ban quản lý Vườn
Quốc gia Phước Bình và Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 31/3/2021 của Ban
quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình;

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình thông báo xét duyệt quyết toán
ngân sách năm 2020 (không bao gồm quyết toán vốn huy động, đóng góp, tài trợ
và nguồn vốn đầu tư XDCB) của Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình như sau:

I. Phần số liệu:
1/ Số liệu quyết toán:
a) Thu phí, lệ phí: Không
b) Quyết toán chi ngân sách:
- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang: 23.164.628 đồng
- Dự toán được giao trong năm:  5.651.543.330 đồng, trong đó:
+ Dự toán giao đầu năm: 5.906.677.228 đồng.
+ Dự toán bổ sung trong năm:       138.774.500 đồng.
- Kinh phí thực nhận trong năm: 5.894.393.526 đồng.
- Kinh phí quyết toán: 5.894.393.526 đồng.
- Kinh phí giảm trong năm:        0  đồng.
- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán:đồng, bao

gồm:
+ Kinh phí đã nhận: 0 đồng;
+ Dự toán còn dư ở Kho bạc:   23.164.628 đồng;
(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 1c)
2. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan

tàichính: Không có kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính phải
thực hiện.

3. Thuyết minh, đánh giá tình hình quyết toán:
- Dự toán giao trong năm 2020 của đơn vị: 6.045.451.728 đồng, trong đó:
+ Dự toán giao đầu năm: 5.906.677.228 đồng.
+ Dự toán giao bổ sung: 138.774.500 đồng.
+ Dự toán hủy tại Kho bạc huyện Ninh Sơn: 151.058.202 đồng
- + Dự toán tiết kiệm được trong chi thường xuyên: 118.233.577 đồng



Lý do: Dư do tiết kiệm trong biên chế vắng mặt được giao trong dự toán đầu
năm 118.233.577 đồng, nguồn kinh phí tiết kiệm được đơn vị trích lập quỹ phát
triển hoạt động sự nghiệp và chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức, viên
chức trong đơn vị.

Dự toán chi ngân sách năm 2020 khớp đúng với dự toán được cấp có thẩm
quyền giao về tổng mức và chi tiết theo từng nhiệm vụ chi.

II. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh,
dịch vụ:

- Kết quản chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm:  0 đồng
- Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính: 118.233.577 đồng
- Trích lập quỹ: 17.735.037 đồng
- Chi trả thu nhập tăng thêm: 100.498.540 đồng
III. Nhận xét và kiến nghị:
1.1. Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán:
1.1. Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán:
Đơn vị nộp báo cáo quyết toán năm 2020 đúng theo quy định tại Quyết định

số 100/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
1.2. Về chấp hành các quy định của Nhà nước:
- Về thực hiện dự toán giao:
Đơn vị thực hiện đúng các nội dung đã thống nhất trong dự toán được giao

đầu năm. Nội dung báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo đúng các nội dung
ghi trong dự toán ngân sách nhà nước giao. Trong năm phát sinh những nội dung
chi mà không làm thay đổi tổng mức dự toán được giao.

- Về chứng từ thanh toán:
- Một số chứng từ chi thường xuyên còn thiếu đề xuất mua sắm và một số đề

xuất mua sắm công cụ, dụng cụ không đúng với hóa đơn chứng từ, ngày lập phiếu
đề xuất mua sắm công cụ, dụng cụ sau ngày hóa đơn mua hàng.

- Chứng từ mua sắm công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm, trà nước tiếp
khách….. đều tập trung mua sắm trong quý IV.

- Đới với chứng từ mua sắm công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm, trà nước
tiếp khách cần có kế hoạch mua sắm ngay từ đầu năm hoặc từng quý, tránh tình
trạng tập trung mua sắm trong quý IV của năm tài chính.

- Bổ sung đề xuất mua sắm, ký hóa đơn chứng từ theo đúng quy định.
1.3. Về sổ kế toán:
Đơn vị lập sổ và báo cáo quyết toán năm 2020 theo đúng quy định về Sổ kế

toán tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.
Báo cáo tài chính theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10 /2017 của

Bộ Tài chính chưa đúng theo quy định.
2. Kiến nghị:
1.1. Về chấp hành thời hạn nộp báo cáo quyết toán:
Đề nghị đơn vị thực hiện nộp báo cáo quyết toán năm theo quy định tại

Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Ninh Thuận.

1.2. Về chấp hành các quy định của Nhà nước:



- Về chứng từ thanh toán:
+ Hóa đơn mua hàng bổ sung chữ ký, ghi rõ họ và tên của người mua hàng

theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2017 của Bộ Tài chính.
+ Việc mua hàng, sửa chữa,…phải có phiếu đề xuất để thủ trưởng đơn vị

duyệt trước khi thực hiện.
+ Báo cáo tài chính theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017

của Bộ Tài chính đề nghị đơn vị làm lại theo đúng quy định và gửi ban quản lý
Vườn quốc gia Phước Bình để theo dõi và kiểm tra.

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình báo lại đơn vị biết để bổ sung hoàn
thiện báo cáo theo quy định.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Sở Tài chính;
- BQLVQG Phước Bình;
- KBNN huyện Ninbh Sơn;
- Lưu: VT, KHTC.

Nguyễn Công Vân


