
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        / TB-SCT                Lạng Sơn, ngày     tháng 3  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 

 

Đơn vị được thông báo: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

Mã chương: 416 

Mã quan hệ ngân sách: 1062629 

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán 

năm; 

Căn cứ báo cáo quyết toán ngân sách năm 2019 của Trung tâm Khuyến công 

và Xúc tiến thương mại và Biên bản xét duyệt quyết toán ngày 13/02/2020 giữa 

Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại;  

Sở Công Thương Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 

(không bao gồm kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản) của Trung tâm Khuyến công 

và Xúc tiến thương mại như sau:  

I. Phần số liệu: 

1. Số liệu quyết toán: 

a) Thu phí, lệ phí  

- Tổng số thu trong năm:................................. đồng 

- Số phải nộp ngân sách nhà nước:.................. đồng 

- Số phí được khấu trừ, để lại:................. đồng 

(Số liệu chi tiết Mẫu biểu 1b). 

 b) Quyết toán chi ngân sách: 

- Số dư kinh phí năm trước chuyển sang:      27.900.000 đồng; 

- Dự toán được giao trong năm:                5.500.700 đồng, trong đó: 

+ Dự toán giao đầu năm:                           5.459.700.000 đồng; 

+ Dự toán bổ sung trong năm:                        41.000.000 đồng; 

- Kinh phí thực nhận trong năm:               5.474.269.000 đồng; 

- Kinh phí quyết toán:                               5.474.269.400đồng; 

- Kinh phí giảm trong năm:                             30.000.000 đồng 

- Số dư kinh phí được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán: 

24.330.600  đồng, bao gồm: 



+ Kinh phí đã nhận:..................................... đồng; 

+ Dự toán còn dư ở Kho bạc: 24.330.600 đồng; 

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 1c ). 

 2. Tình hình thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài 

chính  

- Tổng số kinh phí phải nộp NSNN: 28.069.800 đồng 

- Tổng số kinh phí đã nộp NSNN: 28.069.800 đồng 

- Tổng số kinh phí còn phải nộp NSNN:....... đồng 

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 69 ) 

3. Thuyết minh số liệu quyết toán:  

 III. Nội dung đối chiếu số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ1:  

- Chênh lệch Thu lớn hơn chi năm trước chuyển sang: ... đồng 

- Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm: ... đồng, trong đó: 

- Sử dụng kinh phí tiết kiệm của cơ quan hành chính:..... đồng 

- Trích lập các Quỹ:  0 đồng 

- Kinh phí cải cách tiền lương:... đồng  

-  Kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi chuyển năm sau: ... đồng 

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu 1b ). 

IV. Nhận xét  

- Báo cáo quyết toán kinh phí nộp đúng thời gian quy định. 

- Thực hiện dự toán chi đúng nội dung được cấp có thẩm quyền giao. 

- Chứng từ chi quyết toán ngân sách khớp đúng với số liệu đối chiếu Kho 

bạc nhà nước. 

- Sổ sách, chứng từ kế toán in đầy đủ, lưu trữ theo quy định. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tài chính (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT KC&XTTM; 

- Lưu VT, KHTCTH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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