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sử dụng vốn đầu tư nguồn  

ngân sách nhà nước năm 2020 

Hương Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2021 

 

 
 

   Kính gửi:   

- Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các chủ đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 571/STC-TCĐT ngày 24/02/2021 của Sở Tài chính 

về việc nộp báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách 

nhà nước năm 2020; để có số liệu chuẩn xác, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ban Quản lý các dự án Đầu 

tư và Xây dựng huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các chủ đầu tư báo cáo 

quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 

theo các nội dung sau:  

1. Về nội dung báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN hàng năm: 

- Các loại kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN thực hiện lập báo cáo quyết 

toán năm 2020, gồm: 

+ Vốn đầu tư nguồn NSNN được Nhà nước giao kế hoạch trong năm 2020. 

+ Vốn đầu tư nguồn NSNN thuộc kế hoạch các năm trước được cơ quan có 

thẩm quyền cho phép chuyển sang năm 2020 thực hiện và thanh toán. 

- Đối với vốn đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho phép ứng trước kế 

hoạch vốn năm sau thì không yêu cầu lập báo cáo quyết toán năm, nhưng lập báo 

cáo tổng hợp tình hình thực hiện và thanh toán vốn trong năm 2020. 

- Vốn thanh toán được đưa vào báo cáo quyết toán năm 2020, bao gồm: 

+ Tổng số vốn thanh toán cho KLHT của các dự án đầu tư được giao trong 

năm 2020 (kể cả thanh toán bằng hình thức ghi thu, ghi chi hay thanh toán bằng 

ngoại tệ). 

Trường hợp trong kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2020 có bố trí để 

thu hồi số vốn đã được ứng trước kế hoạch của các dự án (theo kết quả giải ngân 

thực tế), số vốn quyết toán là tổng số vốn thanh toán KLHT đến hết niên độ năm 

2020, bao gồm cả phần thanh toán KLHT của kế hoạch ứng trước đã thanh toán 

trước đây chuyển sang. 

+ Vốn thanh toán cho KLHT của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn thuộc 

kế hoạch năm 2019 được phép chuyển sang năm 2020 thực hiện và thanh toán (kể 

cả thanh toán bằng hình thức ghi thu, ghi chi hay thanh toán bằng ngoại tệ). 



+ Các khoản đã tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ các năm trước chuyển 

sang năm 2020, sau khi trừ đi số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các 

năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm (nếu có). 

- Đối với số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi không đưa vào quyết 

toán niên độ ngân sách của năm 2020, được chuyển sang ngân sách năm 2021 để 

thu hồi tạm ứng. 

- Số liệu báo cáo quyết toán phải được phản ánh chi tiết theo từng nguồn 

vốn, từng chủ đầu tư, từng dự án, trong đó chi tiết vốn trong nước và vốn nước 

ngoài (nếu có). 

2. Về biểu mẫu và thuyết minh báo cáo quyết toán (được quy định tại Thông 

tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/08/2017 của Bộ Tài chính kèm Công văn này). 

Đối với chủ đầu tư (Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Ban Quản lý các dự 

án Đầu tư và Xây dựng huyện, các chủ đầu tư): Báo cáo theo các biểu mẫu số 01, 

02, 03, 04/CĐT; thuyết minh các tồn tại, vướng mắc, các yếu tố ảnh hưởng đến 

thực hiện kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn; đề xuất các biện pháp tháo gỡ có 

liên quan. 

3. Báo cáo đóng thành quyển gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng 

Tài chính - Kế hoạch) và bản mềm qua Email: nguyenvanlongthht@gmail.com 

chậm nhất trong ngày 05/5/2021 để kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Sở Tài chính. 

Yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 
 

 Nguyễn Quang Thọ 
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