
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI CHÍNH    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 808/STC-NS         Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 3 năm 2022 
V/v hướng dẫn và đôn đốc báo 

cáo quyết toán ngân sách địa 

phương năm 2021 

 

 

 

   Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

 
 

Căn cứ Luật NSNN năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật NSNN năm 2015;  

Căn cứ Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy 

định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc 

lĩnh vực quốc phòng, an ninh;  

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 369/2017/TT-BTC ngày 11/4/2017 của Bộ Tài chính 

về hướng dẫn thực hiện cấp kinh phí thường xuyên từ NSNN để thực hiện 

nhiệm vụ chi quốc phòng của Bộ Quốc phòng; 

Căn cứ Thông tư số 55/2017/TT-BTC ngày 19/5/2017 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt 

động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; 

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

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

Để có cơ sở tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, báo cáo 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê chuẩn và gửi Bộ Tài chính theo yêu cầu; Sở 

Tài chính đề nghị các đơn vị nêu trên phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Lập, tổng hợp và gửi báo cáo quyết toán năm 

a. Đối với đơn vị sử dụng ngân sách:  

Đơn vị sử dụng ngân sách lập và gửi báo cáo cho đơn vị dự toán cấp trên 

trực tiếp (đối với phần ngân sách tỉnh hỗ trợ theo phân cấp hiện hành) theo quy 

định tại Nghị định số 165/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 

137/2017/TT-BTC, Thông tư số 369/2017/TT-BTC, Thông tư số 55/2017/TT-

BTC và Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.  

b. Đối với đơn vị dự toán cấp trên của đơn vị sử dụng ngân sách: 
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Đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp, lập báo cáo quyết toán năm và của các 

đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc (đối với phần ngân sách tỉnh hỗ trợ theo phân 

cấp hiện hành) đã được xét duyệt theo quy định; để tổng hợp quyết toán chung 

báo cáo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và gửi cơ quan tài chính đồng cấp theo 

quy định tại Nghị định số 165/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 

137/2017/TT-BTC, Thông tư số 369/2017/TT-BTC, Thông tư số 55/2017/TT-

BTC và Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

2. Quy trình xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm 

Đơn vị sử dụng ngân sách cấp trên xét duyệt và thông báo kết quả xét duyệt 

quyết toán năm đối với các đơn vị sử dụng ngân sách cấp dưới trực thuộc (đối 

với phần ngân sách tỉnh hỗ trợ theo phân cấp) theo quy định tại Nghị định số 

165/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 137/2017/TT-BTC và Thông tư 

số 55/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đơn vị sử dụng ngân sách cấp trên tổng 

hợp, lập thuyết minh, báo cáo quyết toán năm của đơn vị mình (Có biểu mẫu 

đính kèm), gửi Sở Tài chính để quyết toán ngân sách địa phương theo quy định. 

 3. Nội dung xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả quyết toán 

năm: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 165/2016/NĐ-CP của Chính phủ, 

Thông tư số 137/2017/TT-BTC, Thông tư số 369/2017/TT-BTC, Thông tư số 

55/2017/TT-BTC và Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. 

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện và gửi báo cáo quyết toán 

năm về Sở Tài chính trước ngày 31/3/2022 để tổng hợp quyết toán theo quy 

định./. 
 
 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

 

 
 

Trịnh Văn Ngọc 
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