
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 2021 

 
 

 

THÔNG BÁO 

Xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 

               

                 Kính gửi: 

                                 - Văn phòng Sở; 

     - Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại. 

 

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-STC ngày 28/02/2021 của Sở Tài chính Kế 

hoạch Xét duyệt, thẩm định Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020; 

Sở Công Thương Thông báo thời gian xét duyệt quyết toán ngân sách 

nhà nước năm 2020 đối với Văn phòng Sở và đơn vị trực thuộc như sau: 

1. Nội dung: Xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo 

quy định Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính. 

2. Yêu cầu chuẩn bị: 

- Các đơn vị chuẩn bị hồ sơ chứng từ, sổ sách kế toán, tài liệu và các văn 

bản hướng dẫn thực hiện liên quan đến thực hiện thu, chi hoạt động sự nghiệp, 

thu phí, lệ phí và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

- Báo cáo quyết toán, tài chính quý, năm. 

- Báo cáo thuyết minh quyết toán năm so với dự toán lập. 

- Hồ sơ kiểm kê đánh giá lại TSCĐ cuối năm 2020. 

- Báo cáo tình hình thu, chi, quản lý quỹ. 

- Báo cáo công tác quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công tại đơn vị gắn 

với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ sử dụng kinh phí NSNN và thu 

sự nghiệp.  

- Hồ sơ tài liệu khác có liên quan. 

3. Thời gian, địa điểm, thành phần: 

- Thời gian: 

+ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại: 08h00 ngày 

17/3/2021 

+ Văn phòng Sở: 08h00 ngày 18/3/2021 

- Địa điểm: Tại các đơn vị được xét duyệt quyết toán. 



- Thành phần: 

+ Đơn vị xét duyệt: Thủ trưởng đơn vị; Kế toán và bộ phận có liên quan. 

+ Đại diện Sở Công Thương: Lãnh đạo, chuyên viên phòng Kế hoạch - 

Tổng hợp. 

Sở Công Thương thông báo để các đơn vị có tên nêu trên biết, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KHTH. 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 
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