
 
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 663 /UBND-KTTH 
 

Lạng Sơn, ngày  11 tháng 7 năm 2019 
V/v triển khai thực hiện lập 
báo cáo tài chính nhà nước. 

 

 

  

          Kính gửi:   
- Sở Tài chính; 
- Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh;  

 - Các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

  

 

Thực hiện Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ 
về báo cáo tài chính nhà nước; Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 
của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước; Công văn số 
2728/BTC-KBNN ngày 11/3/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn gửi báo 
cáo cung cấp thông tin tài chính để triển khai lập Báo cáo tài chính nhà nước 
(BCTCNN) năm 2018; Công văn số 5772/BTC-KBNN ngày 21/5/2019 của Bộ 
Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung công văn số 2728/BTC-KBNN ngày 
11/3/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Cục Thuế tỉnh, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh thực 
hiện lập báo cáo cung cấp thông tin tài chính của đơn vị mình và các đơn vị cấp 
dưới theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 
của Bộ Tài chính gửi Kho bạc nhà nước (KBNN) tỉnh theo đúng quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị dự toán cấp I 
thuộc ngân sách cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn lập báo cáo cung 
cấp thông tin tài chính (theo các mẫu biểu, nội dung, quy trình lập báo cáo quy 
định tại Điều 5, Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài 
chính) gửi KBNN cấp huyện theo đúng quy định. 

3. Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện các nội dung theo chức năng, 
nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của 
Bộ Tài chính. 

4. KBNN tỉnh có trách nhiệm chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Cục 
Thuế tỉnh, các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh và các đơn vị có 
liên quan để tổng hợp, lập BCTCNN tỉnh Lạng Sơn năm 2018 và các năm tiếp 
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theo trình UBND tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh và gửi Kho bạc nhà 
nước theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
 các phòng CM, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTTH(LTH).                                       
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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