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BÁO CÁO 

Quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ   

ngân sách năm 2021 do tỉnh quản lý 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 428/STC-TCĐT ngày 28/02/2022 của Sở Tài 

chính về việc báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo 

niên độ ngân sách năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo quyết 

toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2021 do tỉnh quản lý 

như sau: 

1. Lũy kế vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết niên độ năm trước 

năm 2021 là 148.845.114.000 đồng, trong đó vốn tạm ứng chưa thu hồi: 0 

đồng.  

2. Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều 

chỉnh giảm trong năm 2021: 0 đồng.  

3. Thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm 2021 của phần vốn tạm 

ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết niên độ ngân sách năm trước 

2021: 0 đồng. 

4. Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời 

gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021: 

- Vốn kế hoạch được kéo dài: 739.514.600 đồng.  

- Giải ngân: 0 đồng.  

- Vốn kế hoạch tiếp tục được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải 

ngân sang năm sau năm 2021: 0 đồng.  

- Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ: 739.514.600 đồng. 

5. Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm 2021: 

- Vốn kế hoạch năm quyết toán: 10.079.000.000 đồng.  

- Giải ngân: 10.078.930.000 đồng.  

- Vốn kế hoạch được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang 

năm sau năm quyết toán: 0 đồng.  

- Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ: 70.000 đồng. 

6. Tổng số vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành được quyết toán 

trong năm 2021 là: 10.078.930.000 đồng. 
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7. Lũy kế vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm 2021 chuyển 

sang các năm sau: 0 đồng. 

8. Lũy kế số vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2021: 

158.924.044.000 đồng. 

(Chi tiết biểu số 01, 04/QTNĐ và biểu đối chiếu với KBNN kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Tài chính tỉnh 

Lạng Sơn xem xét, tổng hợp./.   

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính-KH, 

  Ban QLDA ĐTXD, KBNN huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Hà 
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