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    THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 

Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 
 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Căn cứ Nghị định số 

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

một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số  31/2017/NĐ-CP 

ngày 23/3/2017 của Chính phủ về ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định 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 và 

phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng 

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

về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP; Để tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, báo 

cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh và báo cáo Bộ Tài chính theo quy định, Ban 

Giám đốc Sở giao trách nhiệm các phòng triển khai thực hiện như sau: 

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

Doanh nghiệp, Tài chính đầu tư trên cơ sở lĩnh vực quản lý, khẩn trương kiểm 

tra, rà soát, đối chiếu tổng hợp báo cáo số liệu quyết toán thu, chi của từng đơn 

vị, địa phương; Số liệu quyết toán nêu trên yêu cầu phải khớp đúng với số liệu 

quyết toán của đơn vị, địa phương trên Hệ thống tabmis và Kho dữ liệu thu chi 

ngân sách nhà nước. Các phòng hoàn thành công tác đối chiếu số liệu quyết toán 

ngân sách nhà nước năm 2021 và tổng hợp, báo cáo theo đúng các biểu mẫu gửi 

kèm, gửi Phòng Ngân sách trước ngày 23/9/2022 để tổng hợp chung; Các phòng 

chịu hoàn toàn trách nhiệm về số liệu quyết toán, số liệu trên Hệ thống tabmis 

và Kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước. 

(lưu ý: yêu cầu các phòng trong quá trình tổng hợp giữ nguyên biểu mẫu, 

ko thay đổi nội dung, kết cấu của biểu mẫu, chỉ thêm tên đơn vị nếu biểu mẫu 

yêu cầu). 

2. Phòng ngân sách: rà soát, tổng hợp quyết toán thu, chi các đơn vị do 

phòng quản lý; chủ trì, phối hợp các phòng tổng hợp quyết toán ngân sách năm 

2021; phối hợp Văn phòng Sở (bộ phận tin học) thực hiện kết xuất dữ liệu quyết 



toán ngân sách nhà nước năm 2021, tham mưu Ban Giám đốc Sở báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh trình Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2022 theo quy định. 

Yêu cầu Trưởng các phòng kịp thời triển khai thực hiện; Văn phòng Sở, 

Phòng Ngân sách theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện đảm bảo nội dung và 

tiến độ theo phân công./. 

 

  Nơi nhận: 
 - BGĐ Sở; 

 - Các phòng: VP; NSHX, HCSN;TCDN;TCĐT; 

 - Lưu: NS,VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
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Phạm Chí Hiếu 
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