
UBND TỈNH NINH THUẬN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      SỞ TÀI CHÍNH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /STC-NS                                    Ninh Thuận, ngày         tháng 02 năm 2022 

V/v xét duyệt, thẩm định  

quyết toán ngân sách năm 2021. 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở, Ban, đơn vị sự nghiệp, đoàn thể và các Hội thuộc tỉnh; 

 

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính 

quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; 

Căn cứ Quyết định số 100/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế 

hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa 

phương; kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương; dự toán, 

phân bổ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân 

sách địa phương; thời hạn phê chuẩn và gửi báo cáo quyết toán ngân sách hằng 

năm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, 

Sở Tài chính có ý kiến như sau: 

1. Về thời gian gửi báo cáo quyết toán năm 2021:  

Ngày 12/01/2022 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 

164/UBND-KTTH về công tác khóa sổ kế toán, xử lý ngân sách cuối năm và báo 

cáo quyết toán ngân sách năm 2021. Theo đó, thời gian các đơn vị dự toán thuộc 

ngân sách tỉnh gửi báo cáo quyết toán năm 2021 về Sở Tài chính như sau: 

- Đối với đơn vị sử dụng ngân sách thuộc tỉnh gửi báo cáo quyết toán năm 

đến đơn vị dự toán cấp trên hoặc Sở Tài chính (trường hợp không có đơn vị dự 

toán cấp trên) trước ngày 28/02/2022. 

- Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh tổng hợp, lập báo cáo quyết toán 

năm bao gồm báo cáo quyết toán của đơn vị mình và báo cáo quyết toán của các 

đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc đã được xét duyệt theo quy định, gửi về Sở Tài 

chính trước ngày 30/4/2022. 
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Đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi báo cáo quyết toán năm 2021 về Sở 

Tài chính theo đúng quy định trên.  

Sau thời gian trên, đơn vị chưa gửi báo cáo, Sở Tài chính sẽ đề nghị Kho 

bạc nhà nước tỉnh và Kho bạc nhà nước huyện, thành phố (nơi đơn vị đang giao 

dịch) tạm đình chỉ chi ngân sách theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 

342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính. 

2. Về thời gian xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021: 

- Đối với đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh đồng thời là đơn vị sử 

dụng ngân sách: Sở Tài chính sẽ thực hiện kiểm tra, xét duyệt quyết toán năm 2021 

tại đơn vị theo lịch đính kèm.  

- Đối với đơn vị dự toán cấp I (có đơn vị trực thuộc) thuộc ngân sách tỉnh:  

Đơn vị dự toán cấp I tiến hành xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt 

quyết toán năm đối với các đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (bao gồm cả Văn 

phòng trực thuộc Sở). Kết thúc việc xét duyệt quyết toán năm, đơn vị dự toán cấp 

trên ra thông báo duyệt quyết toán gửi đơn vị dự toán cấp dưới và gửi cơ quan tài 

chính cùng cấp để thẩm định theo quy định.  

- Về biểu mẫu báo cáo quyết toán gửi về Sở Tài chính:  

Đề nghị các đơn vị rà soát, khẩn trương tổng hợp và gửi đầy đủ các báo cáo 

theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ 

Tài chính; đồng thời, lập báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự toán, trong 

đó đánh giá kết quả, hiệu quả chi ngân sách gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của đơn vị, lĩnh vực, chương trình, mục tiêu được giao phụ trách (theo Mẫu biểu số 

03 ban hành kèm theo Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài 

chính). 

Sở Tài chính sẽ thông báo thẩm định quyết toán sau khi nhận được đầy đủ 

các thông báo xét duyệt quyết toán năm 2021 và báo cáo quyết toán năm 2021 của 

đơn vị dự toán cấp I. 

Sở Tài chính báo các đơn vị dự toán biết, quan tâm và phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                  
- Như trên;          

- UBND tỉnh (báo cáo);                

- Lưu: VT, NS.HTHH 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nhựt 
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