
 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CAN LỘC 
 

   Số: 4459 /UBND 
V/v cung cấp thông tin, tài liệu, báo 

cáo phục vụ Đoàn thanh tra 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Can Lộc, ngày 25  tháng 25  năm 2022 

 

   
     Kính gửi:  
    - Phòng Tài chính - Kế hoạch; 
    - Thanh tra huyện; 
    - Ban quản lý dự án huyện; 
    - UBND các xã, thị trấn. 

 
Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Sở Tài chính đã 

được phê duyệt tại Quyết định số 5381/QĐ-STC ngày 15/12/2021 của Giám đốc 

Sở Tài chính, đoàn thanh tra sở Tài chính thực hiện khảo sát yêu cầu cung cấp 

thông tin, tài liệu, báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý tài 

chính ngân sách và đầu tư xây dựng thời kỳ năm 2020 - 2021 và các thời kỳ có 

liên quan. Để cung cấp số liệu cho đoàn thanh tra, UBND huyện giao: 

1. Thanh tra huyện: 

Cung cấp kế hoạch thanh tra của thanh tra huyện, các kết luận thanh tra 

của thanh tra huyện đã tiến hành năm 2020, 2021, 2022; Dự kiến kế hoạch thanh 

tra năm 2023, các cuộc đang tiến hành của năm 2022. 

2. Ban quản lý dự án huyện: 

- Báo cáo danh mục các công trình theo mẫu biểu kèm theo. 

- Công tác quyết toán dự án hoàn thành cấp huyện: 

+ Số công trình đang chậm quyết toán theo quy định (chi tiết công trình, 

lý do). 

+ Số thực hiện kiến nghị thu hồi qua công tác quyết toán dự án hoàn thành 

chưa thực hiện được. (có chi tiết từng công trình, đơn vị, lý do,…). 

3. UBND các xã, thị trấn: Báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác 

quản lý tài chính ngân sách và đầu tư xây dựng (Thời kỳ năm 2020 - 2021 và các 

thời kỳ có liên quan) theo đề cương và biểu mẫu kèm theo. 

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận lập báo cáo gửi về 

UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) chậm nhất ngày 30/11/2022, 

giao phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp báo cáo đoàn thanh tra theo yêu cầu. 

Đây là nội dung quan trọng đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng 

thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu VT. 
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