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   Kính gửi:  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán 

      

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các 

văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước; 

  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; 

 Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức xét duyệt thẩm định quyết toán Ngân sách 

nhà nước năm 2021 của các đơn vị dự toán như sau:  

1. Kiểm tra việc chấp hành công tác tiếp nhận dự toán giao đầu năm, số bổ 

sung trong năm việc thực hiện kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán (nếu có); 

 2. Kiểm tra Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021 bao gồm: 

 Chứng từ, Báo cáo quyết toán, Sổ sách kế toán và công tác hạch toán kế toán. 

3. Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tài sản công: 

Kiêm tra hồ sơ, sổ sách, việc theo dõi quản lý, tài sản công thuộc đơn vị quản lý 

Thành phần:  

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Thủ trưởng và kế toán đơn vị dự toán 

 Thời gian: Bắt đầu từ ngày 29/6/2022 

( Lịch làm việc cụ thể Phòng Tài chính - KH thông báo sau)  

 Địa điểm: Tại Phòng Tài chính – KH huyện 

Để phục vụ công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán Phòng Tài chính- KH 

huyện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị dự toán chỉ đạo kế toán chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, 

tài liệu, sổ sách và chứng từ kế toán để làm việc với Phòng Tài chính – Kế hoạch 

huyện.  

Nếu đơn vị nào không chấp hành chế độ báo cáo quyết toán và không thực hiện 

công tác xét duyệt, thẩm định theo quy định, Phòng Tài chính -KH huyện đề nghị 

Kho bạc Nhà nước huyện tạm dừng giao dịch các khoản chi thường xuyên khác đối 

với đơn vị đó. 

Kết thúc công tác xét duyệt, thẩm định quyết toán năm 2021 đối với các đơn vị 

dự toán, Phòng Tài chính- Kế hoạch có trách nhiệm báo cáo kết quả về UBND huyện. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP. 
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