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Hà Nội, ngày Ẫg tháng năm 2018
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y Căn cứ Thông tư số 85/20Í7/TT-BTC ngày 15/8/2017. của B.ộ Tài chính
V , -V p ũ
í Cẫn[
u> ~ ~ rC t p.quy
i y định
việc
%
V quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà
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theo niên đô ngân sách hăng năm.
Căn cứ công văn số 3 94 Ĩ/BC-KBNN ngày 14/8/2018 của Kho bạc nhà
j /t
u
nước về việc thuyết minh quyết toán tình hình nhận và sử dụng vốn đầu tư
Miềịp ỵ^ỹt^N S N N thuộc ngân sách trung ương năm 2017;
^

Căn cứ công văn số 2358/BKHCN-VP ngày 31/7/2018 của Bộ Khoa học
và Công nghệ về việc báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước
năm 2017.
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Sau khi tiến hành thẩm định báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư
„
. thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách nám 2017 của Bộ Khoa học và
'J ‘ 1 iữf Công nghệ; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
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1. N hận xét chung về công tác quyết toán năm , về việc chấp hành thời
gian gửi báo cáo' và các nộỉ dung, biếu m âu báo cáo:

- v ề biểu mẫu và thời gịan báo cáo: Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực
hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của
Bộ Tài chính.

- v ề tổng số kế hoạch vốn, cơ cấu nguồn vốn trong báo cáo quyết toán
của Bộ Khoa học và Công nghệ đã khớp đúng với quyết định giao vốn của Thủ
tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. v ề nội dung cu thể:
2 .1. về. kế hoạch vốn:
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Cống nghệ ỉ à 120,130.000,000 đông. Trong đó: Kế hoạch vốn đấu te xây dưng
cơ bản tập trang là 95.130.000.000 đồng (vốn trong nướcì; Kế hoạch vốn CK ỉà
25.000.000.000 đồng

- Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi nguồn NSNN từ khởi công đến
hết niên độ năm trước chuyển sang năm 2017 là 115.944.673.630 đồng.

2.2. v ề thanh toán vốn:
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- Tổng số vốn đã thanh toán cho các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2017
là 108.819.417.092 đồng, trong đổ:
4- Thanh toán khối lượng hoàn .thành: 1Q4.162.346V28 đồng;
+ Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi: 4.Ố57.070.464 đồng.
- Tổng số đã thanh toán cho các dự án thuộc kế hoạch vốn các năm trước
được phép kéo' dài thời gian thực hiện và thanh toán vôn sang năm 2017 là
14.977.049.635 đồng, trong đó: .
.
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+ Thanh toán khối lượng hoàn thành: 14.272.430.437 đồng;
+ Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi: 704.619.198 đồng.
- Thanh toán khối lượng hoàn thành số vốn tạm ứng theo ché độ chưa thu
hồi từ khởi công đến hết niên 'độ ngân sách năm trước chuyển sang năm 2017 là
61.133.092.381 đồng).
- ■Số'vốn tạm ứng nộp điều chỉnh giảm trong năm 2017: 468.457.871
đông.
.
2.3. Nhận xét chung:

.
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-•v ề'k ế hoạch: tên dành mục dự-án và tổng số kế hoạch vốn, cơ cấu vốn
đầu tư nguồn NSNN năm. 2017 đã khớp đúng giữa báo cáo quyết toán của Bộ'
Khoa học và Công nghệ và Kho bạc N hà nước.
v ề thanh toán: tổng số vốn trong nước đã thanh toán cho từng dự án đã
khóp đúng giữa báo cáo quyết toán của Bộ Khoa học và Công nghệ và Kho bạc
nhà nươc, cụ thể:
+ Tổng số vốn thanh toán KLHT năm 2017 là 179.567.869.446 đồng (bao
gồm: Thanh toán KLHT số vốn thuộc kế hoạch năm 2017 là 104.162.346.628
đồng; Thanh toán KLHT số vốn thuộc kế hoạch năm 2016 kéo dài sang 2017 là
14.272.430.437 đồng; Thanh toán KLHT số vốn tạm ứng theo ché độ chưa thu
hồi từ khởi công'đến hết niên độ. ngân'sách năm trước chuyển sang năm 2017 là
61.133.092.381 đồng.
+ Tổng số vốn tạm ứng theo ché độ chưa thu hồi chuyển sang quyết toán
năm sau là 60.173.270.911 đồng.
' + Tồng số'kế hoạch vốn còn Tại năm 2017 chưa thanh toán được phép kéo
dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2018 là 6.296.774.000 đồng.

+ Tồng số kế hoạch vốn còn lại chưa thanh toán húy tỏ ỉa 10.238.7 "9,2 V
đông.
- Xác định, số -Vốn quyết'toán trong năm (tổng số vốn đã thanh toán KLHT
trong năm 2017) là 179.567.869.446 đồng.
(Kèm theo phụ lục Thông bảo quyết toán niên độ ngân sách năm 2017)
3. Kiến nghị:

v ề số vốn tạm ứng theo ché độ chưa thu hồi chuyển quyết toán vào năm
2018 và các năm tiếp theo, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi,,
quản lý, báo cáo theo quy định hiện hành.
Bộ Khoa học và Công'T~hệ chịu' trách nhiệm pháp ỉý về sổ liệu quyết
toán, số liệu thanh toán trong nam đã báo cáo nêu trên.
Bộ Tài chính thông báo để Bộ Khoa học và Cồng nghệ biết và phối hợn
thực b ' ^ > ' l L
Nơi nhậm ¡ẨY ^
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
-B ộ Khoa học và Công nghệ;
- Kho bạc Nhà nước;
- Vụ NSNN; Vụ Pháp chế;
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Bộ Kho» liọc và Công nghệ
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Thanh toán vốn thuộc KHnăm2017
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chuyển nõmsau lọi (hủy dự toán)
16
14=P-4-4o)+8+12
15=(5-6)+(9-IO)
17=15-16
60.173.270.911 16,535.533.273 6.296.774.000 10.238.759.273

4
61.133.091.381

4b
5
468.457.871 20.202.000,000

6=7+8
7
14.977.049.635 14,272.430.437

8
704.619.198

97.111.959.085 ' 42.301.377.83C

468.457.871 20.202.000.000

14.977.049.635 14.272.430.437

704.619.198

95.130,000.000

88.722.548.805

84JI7.936.34i

4.504.612.464 140.791.744.614

60.020.812,911

11.632.401,560

6.296.774,000

5.335.627.560

97.112.959.085

468.457.871 20.202.000.000

14.977.049.635 14.272.430.437

704.619.198

95.130.000.000

88.722.548.105

84.217.936.341

4.504.612.464 140.791.744.614

60.020.812J 11

11.632.401:560

6.296.774.000

5.335,627.560

0

0

0

38.776.124J32

152.458.000

4.903.131.713

115.944.673.630

42.301.377.836

10=11+12
9
ìi
120.130.000.000 108J19.4I7.092 104.162.346.628

12
13=4+7+11
4.657,070.464 179.567.869.446

Von ngoải nuớc
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Kế hoạch vồn côn lại chưa thanh loan

Lũy kể số -Vốntạin
ủng theo
Tồng số vổn quyết
chế độ chưa
toán ngân sách
Tạmúng theo
nẵin 2017
thu hổi chuyển snng
Thanh toán KLHT chỗ độ chua thu
niiĩi sau
hồi

18.831.714.545

MIJ3I.714.545

25.000.000.000

20.096.868,287

19J44.410.2S7

152.458.000

4.903.131.713

