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    THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Về việc giao tổng hợp, báo cáo kinh phí chuyển nguồn  

ngân sách năm 2017 sang năm 2018 
 

Thực hiện Văn bản số 17304/BTC-KBNN ngày 21/12/2017 của Bộ Tài 

chính; Hướng dẫn số 27/STC-NS ngày 3/1/2018 của Sở Tài chính về việc hướng 

dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo 

cáo quyết toán ngân sách hàng năm; Để có cơ sở tổng hợp các khoản được phép 

chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 2018 và có Văn bản gửi Kho bạc Nhà nước 

tỉnh để hạch toán chi chuyển nguồn từ năm 2017 sang thu chuyển nguồn năm 

2018 theo quy định, Giám đốc Sở giao: 

 1. Phòng Ngân sách huyện xã, Phòng Hành chính sự nghiệp; Phòng Tài 

chính Đầu tư; Phòng Ngân sách; Phòng Tài chính Doanh nghiệp khẩn trương xác 

định, tổng hợp toàn bộ các khoản được phép chuyển nguồn từ năm 2017 sang năm 

2018 theo đúng quy định tại các Văn bản nêu trên (yêu cầu tổng hợp chi tiết theo 

từng Tiểu mục tại Mục 0950) gửi Phòng Ngân sách trước ngày 03/4/2018; 

2. Phòng ngân sách xem xét, tổng hợp và có văn bản gửi KBNN tỉnh trước 

ngày 15/4/2018; 

3. Văn phòng theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Giám 

đốc trong tháng 4/2018. 

Yêu cầu Trưởng các phòng nghiêm túc tổ chức thực hiện kịp thời./. 

 

  Nơi nhận: 
 - BGĐ Sở; 

 - Các phòng: VP; NSHX, HCSN; 

 - Lưu: NS,VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(đã kí) 

 

   Nguyễn Văn Đồng 



 


		0���sotaichinh@hatinh.gov.vn
	2018-03-28T11:07:09+0700




