
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU LŨNG 

 
Số:            /UBND-TCKH 

V/v đôn đốc rà soát các dự án 

sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước chưa thực hiện quyết 

toán dự án hoàn thành 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hữu Lũng, ngày     tháng 10 năm 2021 

 

        

 Kính gửi:  

                                      - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

         - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

         - UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 2579/STC-TCĐT ngày 09/9/2021 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc giải ngân, thanh quyết toán, thu hồi tạm ứng các dự 

án đầu tư xây dựng; Công văn số 2900/STC-TCĐT, ngày 04/10/2021 về việc đôn 

đốc rà soát các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước chưa thực hiện quyết toán 

dự án hoàn thành (lần 2). 

 UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư các dự án thực hiện 

rà soát các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước chưa thực hiện quyết toán dự 

án hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020 (đặc biệt là các dự án đã hoàn thành, 

chậm lập quyết toán dự án hoàn thành) trong đó cần xác định rõ nguyên nhân chưa 

trình thẩm tra quyết toán, những khó khăn vướng mắc cụ thể của từng dự án, trên 

cơ sở đó để xuất các biện pháp xử lý. 

 Báo cáo kết quả rà soát gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chậm 

nhất trong ngày 10/10/2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính theo quy định. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thủy 
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