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V/v hướng dẫn xử lý chuyển
nguồn ngân sách cuối năm 2018
sang năm 2019 và các năm sau

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Bình Thuận;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lương Văn Hải
tại Công văn số 6855/VP-TH ngày 20/12/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về
việc hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018;
Sở Tài chính hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018
sang năm 2019 và các năm sau, cụ thể:
1. Các khoản kinh phí được chuyển nguồn: thực hiện theo mục 1 Công văn
số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử
lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau.
(Có Công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính gửi
kèm theo).
2. Thủ tục chuyển nguồn sang năm sau:
a. Các khoản kinh phí đã giao cho các đơn vị thuộc các nội dung từ điểm a
đến điểm e mục 1 Công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài
chính, trước ngày 10 tháng 02 năm sau, đơn vị lập bảng đối chiếu, xác nhận với
Kho bạc nhà nước nơi giao dịch (theo Mẫu biểu số 58 và 59 ban hành kèm theo
Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐCP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của
Luật ngân sách nhà nước) về số dư dự toán, số dư tạm ứng và số dư trên tài
khoản tiền gửi ngân sách cấp, Kho bạc nhà nước tiếp tục kiểm soát chi theo quy
định của Luật Ngân sách nhà nước (nếu có), kèm theo các tài liệu liên quan nội
dung nêu ở mục 1 Công văn số 15391/BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài
chính để rà soát, đối chiếu chuyển nguồn sang ngân sách năm sau theo quy định.
b. Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch căn cứ nội dung dự toán giao, thời hạn
được chi, điều kiện được chuyển nguồn để xác nhận, chuyển nguồn sang năm
sau. Kho bạc Nhà nước các cấp tổng hợp, lập báo cáo chi tiết, gửi cơ quan tài
chính cùng cấp để theo dõi theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 342/2016/TTBTC. Thời hạn Kho bạc Nhà nước gửi các báo cáo trước ngày 15 tháng 3 năm
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sau (đối với ngân sách cấp xã, ngân sách cấp huyện), trước ngày 01 tháng 4 năm
sau (đối với ngân sách cấp tỉnh) theo quy định tại khoản 6 Điều 30 Thông tư số
342/2016/TT-BTC.
c. Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố (đối với ngân
sách cấp huyện), UBND cấp xã (đối với ngân sách cấp xã) tổng hợp toàn bộ các
khoản được chuyển nguồn sang năm sau (bao gồm: số liệu chuyển nguồn do
Kho bạc nhà nước cùng cấp báo cáo và các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được sử
dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước được cấp
có thẩm quyền quyết định cho phép sử dụng vào năm sau) và có văn bản gửi
Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để hạch toán chi chuyển nguồn từ năm 2018
sang thu chuyển nguồn năm sau theo quy định tại khoản 7 Điều 26 Thông tư số
342/2016/TT-BTC.
Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ngành,
địa phương có báo cáo bằng văn bản gửi Sở Tài chính để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TCĐT, TC-HCSN,
QLNS-DN, Tú.
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